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Vážení čtenáři,

jsou to už čtyři roky, co pravidelně dostáváte do rukou Pražský fotbalový speciál. Suma sumárum 
to dělá čtyřicet čísel pohodového magazínového čtení, aktuálních témat, příběhů legend v čele s Jo-
sefem Bicanem, Ivo Viktorem, Antonínem Panenkou a profilů klubů i talentů.

To vše vzešlo převážně z „per“ renomovaného fotbalového novináře Radima Trusiny, esa mezi his-
toriky Miloslava Jenšíka či vždy originálního Štěpána Šimůnka. K tomu náležely fotografie mužů, 
kteří do té doby fotili jen pro radost a během čtyř sezon ušli pořádný kus cesty v tomto odvětví.

Ale tím naše práce nekončí. Naopak! Budeme však velmi rádi za jakékoliv podněty, zajímavé tipy, 
ale i za konstruktivní kritiku, protože jenom tak se posuneme zase o kousek dál. Přesně tak jak se 
posunuje Pražský fotbalový svaz svými aktivitami a neustále přibývajícími projekty, které snesou 
nejpřísnější měřítka i z hlediska propagace. Máte k časopisu něco, co by ho mohlo oživit? Nebojte 
se a pište na PFSpeciál@seznam.cz.

Příjemné léto!

Lukáš Vrkoč
editor
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Na testech v tehdy druholigové 
Dukle JAKUB POSPÍŠIL neu-
spěl, a tak si dal dva roky pauzu 
v okresním přeboru, kde hrál za 
Mukařov. Sám říká, že to pro 
něj byl sportovní oddech. Pak 
ho zlákal jeho kamarád Eduard 
Formáček do Královic, kde spolu 
zažili báječnou sezonu: tým poprvé 
v historii vyhrál mužský přebor 
a Pospíšil se s 25 brankami stal 
jeho nejlepším kanonýrem. Těsně 
před Formáčkem, který skončil 
s 24 zásahy…

JJ Jakub Pospíšil, nejlepší střelec 
přeboru. Jak vám to zní?
Fantasticky. Je to k nevíře, naskočit 
takhle po dvou letech nicnedělání, vy-
hrát přebor a ještě střelce, to je jako 
z říše snů. Takovou sezonu jsem abso-
lutně nečekal. Ale stál za mnou silný 
mančaft, jsem rád, že jsem si to mohl 
celý rok užívat.
JJ Váš spoluhráč Eduard Formáček 

má velkou zásluhu na tom, že jste se 
vrátil do přeboru. Nevyčítal vám, že 
jste ho v závěru předstihl v tabulce 
střelců? Co je tohle za vděk?
Vůbec ne. Tahle otázka na naši riva-
litu padla několikrát. Žádná tam ne-
byla. O gól za mnou skončil i Tomáš 
Randa. Všichni jsme dohromady dali 
73 gólů, což je unikátní. Celé Králo-
vice šlapaly fantasticky. Jsem rád, že 
jsem mohl takhle přispět. Poděkování 
za těch 25 tref patří Edovi, Tomášovi, 
ale i celému týmu.
JJ Všichni jste tvrdili, že jste se kvůli 

gólům nehecovali. Opravdu?
Spíš jsme si říkali, že bychom mohli 
všichni skončit na stejné úrovni, že 
by to vypadalo hezky. Nepovedlo se 
to o dva góly. Jinak jsme se opravdu 
nehecovali.
JJ Stejně vám nějak nevěřím…

Fakt ne, za celou dobu nic. Po posled-
ním zápase za mnou Eda přišel a říkal: 
„Tak co, střelče?“ To je všechno.
JJ A jak na vaše dostihy reagovala 

kabina?

Ani kluci nás nehecovali, to by bylo 
kontraproduktivní pro celý tým. Někde 
jsem slyšel, jestli je některý z nás větší 
hamoun a tak. Když se podíváte na se-
střihy ze zápasů, tak nikdo nehamounil. 
Všichni jsme si přihrávali do velkých 
šancí. Navzájem jsme se táhli, dopadlo 
to výborně.
JJ Jste na sebe pyšný nebo co vlastně 

cítíte?
Pro mě je to asi vrchol fotbalového 
snažení. V září mi bude 28 let, nikdy 

jsem přebor nevyhrál, střelce taky ne. 
Góly jsem dával vždycky, to mě bavilo 
a baví. Do každého zápasu jdu s tím, 
že se prosadím. Mám teď obrovskou 
radost, povedlo se mi něco, co možná 
docením až za delší dobu. Dát v pře-
boru 25 gólů, to není málo.
JJ S tím číslem jste tedy spokojený?

Maximálně. Kdyby mi někdo řekl, že 
přejdu z Mukařova do Královic, vy-
hrajeme přebor a já získám nejlepšího 
střelce s 25 góly, tak se asi budu hodně 
dlouho smát. I v Mukařově jsem měl 
kolem dvaceti gólů, ale tam byla jiná 
konkurence. Na druhou stranu i jiný 
tým, takže si člověk některé šance musí 
vypracovat sám. Ale těch 25 gólů je 
hodně. Vždycky mě to táhlo dopředu, 
s tímhle jsem ale nepočítal.
JJ Cítíte se jako střelec? Vždyť hra-

jete na kraji zálohy.
Snažím se jím být, to je pro mě na hři-
šti priorita. Nepovažuju se za velkého 
fotbalistu. Jsem rychlý hráč, taky do-
cela drzý. Myslím, že i důrazný. Když 
je míč před bránou, chci ho vždycky 
nějak dostat do sítě. Co se týče toho po-
stu, tak jsem spíš falešné křídlo než kla-
sický pravý záložník. Musím přiznat, 
že jsem trochu opomíjel defenzivní sta-
rosti, kluci za mnou mi hodně pomohli. 
I proto bylo jaro bohatší na góly. Motal 
jsem se hodně vepředu.

JJ Kdy jste uvěřil, že byste se mohl 
stát králem střelců?
Při posledním zápase s Přední Kopani-
nou. Tabulku dlouho vedl Eda Formá-
ček, jemu jsem to obrovsky přál. Měl 
výbornou sezonu a jsme velcí kama-
rádi. V závěru už góly nedával, ale zase 
nás táhl celou sezonu.
JJ Když jste dal gól Přední Kopa-

nině, šel jste do trháku, který vám 
nakonec stačil. Vzpomněl jste si na 
to hned?

Nebudu lhát, hned mi to problesklo 
hlavou. Říkal jsem si, že to není možné. 
Měl jsem radost i kvůli tátovi, který 
chodil na naše zápasy a hecoval mě. 
Ten to žral víc než já. Dobře jsem vě-
děl, že po tom gólu vedu, ale pak jsem 
přihrál Edovi na dvě gólovky. Výborně 
ho vychytal brankář Kopaniny. I to do-
kazuje, že jsme nehráli sobecky. Tak to 
bylo celou sezonu.
JJ Obecně se ale počítalo s tím, že nej-

lepšího střelce vyhraje jeden z dvo-
jice Formáček – Randa. Vnímal jste 
to podobně?
Říká se, že nejlíp se útočí zezadu, ne? 
Je to tak. Je pravda, že se mnou se počí-
talo nejméně, ale tím pádem se ode mě 
ani v tomhle směru nic nečekalo. Na 
mě nebyl tlak, že musím dávat góly, já 
si je užíval a neřešil, jestli budu první 
nebo pátý. V závěru lidi zjistili, že je 
tam i nějaký Pospíšil, který po střelci 
sahá taky. Vyhovovalo mi, že jsem byl 
ve stínu Edy a Randiče.
JJ Jaký byl v této sezoně pro vás ty-

pický gól?
Mám štěstí, že bývám tam, kam se 
odrazí balon. To jsem měl vždycky. 
Hodně gólů jsem dal po standardních 
situacích, kde mám za úkol být na 
zadní tyči a uklízet míče, které tam pro-
padnou. Další naše typická akce byla, 
že dal Randič dlouhý nákop do křídla, 

pak centr před bránu. Já jsem spíš typ 
na dorážky. Góly po krásných střelách 
jako Eda nebo Randič jsem nedával. 
Možná tak dva tři. Kluci mají výbor-
nou kopací techniku, já se nepovažuju 
za fotbalistu.
JJ To prosím rozveďte!

Nejsem žádný velký technik, to se 
o mně ví. Když si na tréninku hrajeme 
s míčem a děláme nožičky, tak se sám 
sobě směju. To je pekelné! Snažím se 
to dohnat poctivostí, drzostí a důrazem. 
Otevřeně říkám, že je pro mě někdy 
míč problém.
JJ Tak proto se ho radši zbavíte tím, 

že dáte gól…
Nikdy mi nevadilo běhat, v tom jsem 
dobrý. Ale nějaké velké přešlapo-
vačky, to u mě neuvidíte. Moje kličky 
jsou jednoduché: hodit si míč kolem 
obránce, naznačit mu a jít na kasu. Spíš 
odhadnu, kam se míč odrazí.
JJ Takže střelec typu Horst Siegl?

Asi jo. Ale idol mám jiný. Každý má 
Ronalda a Messiho, ale já už od začátku 
sleduju Garetha Balea. Ten jeho přímo-
čarý styl, jednoduché zakončení. I když 
Bale je oproti mně obrovský technik. 
Mám ho i pověšeného na skřínce v ka-
bině, herním stylem je mi nejblíž. Bale 
má ale víc gólů z přímáků. K těm by 
mě Tomáš Randa nepustil.
JJ Věřil byste si?

Ne, vůbec ne. Takovou drzost bych 
zase neměl.
JJ A na penalty?

To zase jo, penalty jsem vždycky ko-
pal, s tím nemám problém. V Králo-
vicích to ale bylo dané jednoznačně: 
Randič první, když nejde on, byl jsem 
na řadě já nebo Eda. Nekopal jsem ani 
jednu, většinou jsem byl faulovaný, 
v tom případě bych stejně nešel. V to-
mhle jsem pověrčivý, faulovaný hráč 
by podle mě penalty kopat neměl.
JJ Pověrčivý jste jen v tomhle?

Mám svoje rituály, kterých se dr-
žím. Třeba když jdu na hřiště, tak si 
utrhnu kus trávy a dám si ji za pravou 
štulpnu. Pro štěstí, aby se mi nic ne-
stalo. Letos to fungovalo.
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 „kDyby Mi nĚkDo řEkL, ŽE PřEJDu Z Mukařova  
 Do krÁLovic a ZískÁM nEJLEPšíHo střELcE,  

 tak sE buDu DlouHo smát.“ 

Úspěch Královic nestál jen na nejlepším střelci 
Pospíšilovi, přebor pochopitelně vyhrál celý tým.



JJ Nebyl oproti vám Tomáš Randa 
s penaltami ve výhodě?
Kopal jich dost, ale jako výhodu bych 
to nebral. On zase na rozdíl od nás 
s Edou nehrál tak vysoko. My jsme se 
cpali víc do útoku. V tom měl handi-
cap, penalty ho srovnaly.
JJ Dá se taková sezona zopakovat?

Nejsem člověk, který by nějak zásadně 
hlídal statistiky, ale tohle, co se nám 
povedlo, je neskutečné. Nejvíc jsme 
byli vidět my tři a myslím, že z nás 
měly ostatní týmy hlavu v pejru. Hlídat 
jednoho hráče ve formě je těžká věc, 
hlídat takové dva je velmi složité, ale 
pokrýt tři, kteří jsou na vlně, to musí 
být obrovsky těžké. Nebylo to ale tak, 
že bychom hrozili pouze my tři. Byli 
tam i další kluci, třeba Petr Dušek na 
levém křídle. Obrovsky rychlý hráč. 
Góly sice nedával, ale pořád se s ním 
muselo počítat. Dopředu jsme byli ve-
lice silní, jasně jsme ukázali, že máme 
rádi útočný fotbal.
JJ Zdá se mi, že největší síla vašeho 

tria byla v tom, že jste všichni zcela 
odlišní a skvěle jste se doplňovali. 
Souhlasíte?
Přesně tak. Spojily se všechny naše do-
vednosti a dohromady to skvěle fun-
govalo. Randič kope fantasticky stan-
dardky, dává parádní míče za obranu, 
třeba z kroku, to není problém. Eda je 
obrovsky silný a šikovný s míčem, taky 
umí být důrazný. A já to doplnil rych-
lostí a drzostí.

JJ Jaké byly oslavy?
Řádné. Po vítězství se Zbraslaví jsme 
slavili celou noc. Jelikož se hrálo 
v úterý, byl druhý den velmi složitý. 
Teď po posledním zápase jsme slavili 
až do nedělního dopoledne. Dlouho 
jsme byli v Královicích na hřišti, pak 
jsme obešli pár klubů v centru. Hodně 
jsme si to užili, fantastická party.
JJ Patřil jste s parťáky Randou 

a Formáčkem k tahounům i v téhle 
části sezony?
O nás se s Edou ví, že máme rádi noční 
život (usmívá se). Ale na oslavy jsou 
tam i lepší hráči než my. Třeba takový 
Jirka Allram.
JJ Když jste dostali pohár, křičeli jste 

jako v lize, že jste mistři. Dá se to, 
samozřejmě s nadsázkou, srovnat se 
ziskem titulu?
Hrajeme přebor, pro nás to je jako 
vyhrát titul. V první řadě je to ale 
obrovský úspěch pro celé Královice. 
Šéf klubu pan Janoušek fotbalu dává 
všechno. Jsme moc rádi, že jsme se 
mu mohli odměnit za to, co pro nás 
dělá, pomyslným titulem a vyzdvih-
nout Královice v Praze. I když to 
byla parádní sezona, tak nás moc 
mrzí pohár, kde jsme vypadli v se-
mifinále na Hájích. To je motivace 
do příští sezony.
JJ O vás se říká, že jste hodně sebe-

vědomý hráč, až extrémně drzý. Po-
tvrdíte to?

Jo, jo. Jsem na hřišti velký provoka-
tér, na druhou stranu se snažím ma-
ximálně koncentrovat na svůj výkon. 
Hodně ran rozdám, na druhou stranu 
jich člověk za zápas hodně přijme. 
S tím taky nemám problém. Čím jsem 
starší, tím víc to ale doma po zápase 
bolí. Souhlasí, že jsem drzý hráč, pů-
sobím taky hodně sebevědomě. Ale to 
asi ke sportu a úspěchu patří. Vždycky 
si věřím, že toho obránce obejdu, že 
mu uteču a dám gól. Jinak to nejde.
JJ Opravdu vždycky?

Ano. Každého obránce si prohlédnu, 
sleduju ho pár minut, snažím se 

zjistit jeho slabiny. Věřím tomu, že 
v přeboru není moc hráčů, kteří by 
mě předběhli.
JJ Napadá mě třeba Lukáš Zilvar 

z Uhelných skladů. To by byl zají-
mavý souboj.
Jasně, Zilvar je extrémně rychlý 
hráč, ale naštěstí hraje taky v útoku, 
takže se nepotkáváme. Mám rychlý 
start. Kdybychom poměřovali rych-
lost hráčů na všech postech, tak dost 
vyrovnané by to bylo i s Petrem Duš-
kem od nás. Mě ale zajímá rychlost 

obránců. Překvapil mě jeden kluk ze 
Zbraslavi. Neznám jeho jméno, ale 
byl velmi rychlý, stačil mi. To byly 
zajímavé souboje.
JJ Když jste mluvil o tom, že se sou-

středíte na svůj výkon: jak vám to 
jde, když provokujete protihráče? 
Daří se vám udržet koncentraci?

Mám období, kdy jsem klidnější, ob-
čas je ale potřeba pomoct si řečmi 
a popíchnout beka, rozhodit mu 
koncentraci. Už jsem si na to zvykl, 
něco prohodím, ale umím se soustře-
dit sám na sebe.
JJ Dal vám vaše provokace už někdo 

na hřišti pořádně „sežrat“?
Když se prohraje, tak vám to dá 
sežrat každý, to se vám pak každé 
slovo vrátí jako tenisák o zeď. Sna-
žím se hrát tak, aby se mi to nevrá-
tilo. Už po mně pár obránců šlo, ale 
vždycky jsem nějak uhnul. Někdy 
to bývá ostré, ale s tím hráč jako já 
musí počítat. Jedna věc je, co se děje 
na hřišti, druhá co pak, když skončí 
zápas. Normálně si podáme ruce, 
sedneme si a dáme pivko.
JJ Jste drzý i v životě?

Dělám práci, ve které člověk musí být 
ne přímo drzý, ale trochu oráchnutý. 
Takže asi trochu jo.
JJ Jakou práci děláte?

Sales managera, je to obchod a boj. 
Mám v popisu práce nenechat se 
odbýt. Děláme financování a úvě-
rování vozů do velkých i menších 
firem. Mám výhodu, že umím velmi 
dobře anglicky, takže mám na sta-
rosti i nadnárodní společnosti. Občas 
ale není jednoduché se někam dostat. 
Člověk musí být drzejší, jak v práci, 
tak ve sportu.

JJ Jak na vaše poznámky reagují roz-
hodčí?
Řekl bych, že čím jsem starší, tím 
jsem v tomhle klidnější. Za dva 
roky v Mukařově jsem poznal, jak 
obrovský rozdíl je mezi dobrým 
a špatným rozhodčím. Nejsem hráč, 
který by dostával červené karty za 

fauly, ale v Mukařově jsem byl vy-
loučený dvakrát. Rozhodčí si po-
čká, dá vám žlutou za řeči, druhou 
za nějaký faul. Viděl jsem, jak se 
dá pískat, takže přesun z okresu 
do přeboru byl ohledně rozhodčích 
jako jít z pekla do ráje. Tady jsou 
na jiné úrovni. Některé věci se vám 
nelíbí, nesouhlasíte s nimi, ale je to 
minimální množství. Už se moc ne-
rozčiluju, i když v zápalu boje vám 
něco ujede. Nemá smysl diskutovat, 
o něco se přít. Dřív jsem byl hor-
kokrevnější a paličatější. Karet za 
kecy jsem měl dost, teď mám jen 
čtyři za celou sezonu, z toho dvě 
za fauly. To je dobré. Můžu říct, že 
jsem spokojený, i co se týče kázně. 
Jsem jeden z hráčů, který je trenéry 
pravidelně upozorňovaný, aby hrál 
bez řečí. Myslím, že jsem to zvládl 
i v tomhle směru.
JJ Taky jsem i o vás našel, že jste při 

prvním pokusu zazářil v plážovém 
fotbale. Jak to bylo?
Na plážák mě přemluvili kluci 
z Hanspaulky. Nikdy jsem ho nehrál, 
šel jsem to zkusit a hned jsem dal na 
nějakém turnaji osm gólů. Moje síla 
byla v tom, že jsem střílel z každé 
pozice. Tím jsem překvapil, protože 
plážák se hraje jinak. Asi koukali, 
kolik gólů dalo takové kopýtko. Byla 
to ale jen jedna zkušenost, nemůžu 
hrát plážový fotbal dlouhodobě. Ti 
kluci tam mají fantastickou tech-
niku, udělají tři nožičky a pálí. Tohle 
já nemám. Dostanu balon a prásk! 
Kdybych měl před střelou ještě dělat 
nožičky, tak si ublížím.
JJ Z vašeho fotbalového života za-

ujme taky zkušenost z Dukly, kde 
jste byl v přípravě, když tým hrál 
druhou ligu. Jak na tu dobu vzpo-
mínáte?
Hrál jsem za Háje a přišla nabídka 
zkusit to v Dukle na kompletní 
přípravu, což pro mě bylo obrov-
ské překvapení. Měl jsem šanci se 
zblízka podívat, jak funguje profe-
sionální fotbal. V kabině byli hráči 
jako Jirka Novotný, Gedeon, Vorel, 
Zelenka… Po dvou měsících byl 
ale konec.
JJ Neměl jste šanci se propracovat 

do kádru?
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 kDo JE Jakub PosPíšil 

Narodil se 30. září 1986. Odchovanec Hájů, kam se také vrátil po 
dvou letech strávených v Kanadě, kde byl s rodinou. V dorostu šel do 
Bohemians 1905 a přes Horní Měcholupy se opět vrátil na Háje. Tam 
si ho v přeboru vyhlédla Dukla, ale do tehdy druholigového kádru se 
neprosadil. Šel hrát okresní přebor do Mukařova. Tam vydržel dva roky. 
Před touto sezonou ho zlákal k návratu do přeboru jeho kamarád Eduard 
Formáček. Společně pak řádili v dresu Královic: tým vyhrál Pražská 
teplárenská přebor, Pospíšil se stal s 25 góly nejlepším střelcem soutěže.

 „o nÁs sE s EDou ví, ŽE MÁME rÁDi noČní Život.  
 aLE na osLavy Jsou v krÁLovicícH  

 i LEPší HrÁČi nEŽ My.“ 

Jakubovou největší 
zbraní je rychlost!

Zapařit a oslavit titul? To 
Pospíšil umí! Na snímku 
se spoluhráčem Kubkem.



Studoval jsem vysokou školu v an-
gličtině a francouzštině, měl jsem 
jiné priority než fotbal. Tak mi to 
nakonec bylo i podané, že bych fot-
balu nevěnoval sto procent. Školy 
jsem se nechtěl vzdát za žádnou 
cenu, kdybych neuspěl s fotba-
lem, tak vzdělání je důležité. Byl 
jsem zklamaný, bylo jasné, že na 
velký fotbal to asi nebude. Šel jsem 
do Mukařova, udělal jsem si tre-
nérskou licenci C. Chtěl bych se 
věnovat dětem, na což bohužel 
nemám čas, protože jsem hodně  
zaneprázdněný prací.

JJ Proč jste vlastně z přípravy ve 
druhé lize šel do okresního pře-
boru? Nebyl to moc velký sešup?
Byl jsem fotbalově vyčichlý. V Mu-
kařově jsem znal kluky, chodil jsem 
s nimi v zimě trénovat. Byl jsem 
tam rád. Odpočinul jsem si. Pak 
se ozvaly Královice a já v prv-
ním přáteláku myslel, že po půl-
hodině umřu. Trvalo mi dva mě-
síce, abych se dostal do kondice. 
Dostal jsem příležitost se vrátit do 
přeboru a dopadlo to fantasticky. 
V Královicích jsem zjistil, že mám  
na okresní přebor ještě čas.

JJ Co s vámi bude dál?
Nevím, patřím Mukařovu. Mám pár 
nabídek, jednu z třetí ligy, jednu 
z divize. Jenže u mě je velký otaz-
ník práce. Je tady možnost dělat 
v zahraničí na velmi dobré pozici 
v Dubaji. Je to můj velký sen. Uvi-
díme, jak to dopadne. V Královicích 
to vědí, stejně tak týmy, které mě 
lákají. Kdyby to dopadlo, odešel 
bych asi až v závěru podzimu, takže 
bych ještě půlrok odehrál. Obecně 
jsem spokojený v Královicích, nic 
mi tam nechybí. Fotbal je pro mě 
koníček, zábava, je pro mě důležité, 

aby v týmu byla dobrá parta kluků 
a trenér, s kterým si budu rozumět, 
abych si fotbal mohl užívat. Je mi 
jedno, kolik mi kde nabízejí peněz, 
chci se fotbalem bavit.
JJ Pokud byste ale odjel do Dubaje, 

tak je s fotbalem konec, ne?
Mám v Dubaji dost kamarádů 
z Londýna, je tam amatérská liga, 
v níž hrají výborní kluci z Rumun-
ska a Anglie. Pokud poletím, drží 
mi tam místo v mančaftu. S fot-
balem nebude konec nikdy. Do-
kud mi drží zdraví, tak není důvod, 
proč bych končil. Vždycky si pů-
jdu někam kopnout. Popravdě se 
mi z Královic moc nechce odchá-
zet. Bylo by to těžké kvůli klukům, 
vedení, ale hlavně Edovi Formáč-
kovi. Ten má největší podíl na tom, 
že jsem v Královicích.
JJ Stačila vám jedna sezona a doká-

zal jste v nich velké věci.
Je to vtipné. Paradox jako hrom. Ni-
kdy dřív jsem v Královicích nehrál, 
neměl jsem s nimi nic společného. Stál 
jsem jen na druhé straně jako soupeř. 
A najednou taková věc. Snad mě tam 
lidi mají rádi.
JJ A jednou budou říkat: To bylo ten-

krát, když Královice vyhrály přebor 
a Pospíšil byl nejlepší střelec… Máte 
zaděláno na to, aby z vás byla králo-
vická legenda.
To asi ne. Legenda je v Královicích To-
máš Randa. Jednoznačně.

INZERCE

 Má na velký fotbal?
Ve Vlašimi začal dobře, ale pak ho 
trenér Frýdek posadil, protože neza-
hrál. Šel za farmu na Vyšehrad, což 
mu trochu mohlo pomoct. Musí si to 
srovnat a začít makat. Je to záložník 
nebo útočník, jezdím na všechny jeho 
zápasy. Je ale těžké to kloubit s mým 
fotbalem a být všude.
 Má to s vámi, s trenérem, syn těžké?

Sám pozná, kdy hrál dobře a kdy ne. 
Nejsem ten, co by na něj při zápa-
se křičel. To si pak v klidu sedneme 
a řekneme si něco k jeho výkonu. Ne-
stalo se mi, že by nesouhlasil s mým 
názorem. Hned po zápase nehodnotím 
ani své hráče, málokdy jdu do kabiny 
a křičím. Řekl bych něco, co mě bude 
mrzet. Většinou si to nechám na poz-
ději.
 Pro někoho bylo překvapení, že 

jste po letech v divizi šel do týmu 
nováčka přeboru. Co vás k tomu 
vedlo?
Všechno se odvíjí od nabídky. Skon-
čil jsem na Admiře, Jarda Bellada byl 
první, kdo se ozval. Měl jsem ještě 
dva telefony z přeboru, ale nic jiného. 
Ve Vršovicích jsem 19 let hrál, mám 
to blízko. Nebylo to těžké rozhodo-
vání.

 Láká vás ještě trénování ve vyšší 
soutěži?
V přeboru člověk trochu zpohodlní, 
protože to není časově tak náročné 
na cestování ani trénování. Zápasy 
jsou blízko, nestane se, že bych vyjel 
z domu v šest ráno a vrátil se večer 
pozdě domů. Divize je navíc méně 
sledovaná, to se s pražským přebo-
rem vůbec nedá porovnávat. Je z něj 
perfektní zpravodajství, videopřeno-
sy, mediálně se to dělá velmi dobře. 
Velký rozdíl je i v rozhodčích, nikdo 
si tady nedovolí to, co v divizi, což je 
pozitivní. Jen ta úroveň je slabší, divi-
ze je někde jinde.
 Takže by vás ještě lákala, nebo ne?

Pokud by byla nějaká nabídka, tak ur-
čitě lákala. Ale nechci, aby to vypadalo 
jako inzerát: „Jsem mladý, jsem krás-
ný, vezměte si mě!“ (směje se) Po kon-
ci v Admiře jsem si myslel, že se na tré-
nování vybodnu, ale stýskalo se mi. 
Ve Vršovicích to funguje dobře. Oba 
bráchové Šimrové jsou suproví kluci, 
Vláďa mi dělá asistenta, Honza je kapi-
tán. Vycházíme spolu dobře. Vláďa se, 
myslím, neurazil, když jsem ho vystří-
dal po postupu. Mám od něj podporu, 
což je důležité. Není tam žádná zášť. 
Fotbal mě teď hodně baví. narodil se 3. února 1962  fotbalový trenér a občasný DJ  Hráčská ka-

riéra: Vršovice, Újezd Praha 4, Chocerady, Horní Měcholupy, Struhařov, 
Jevany, Ondřejov, Mukařov  Trenérská kariéra: Horní Měcholupy, Me-
teor, Admira, Vršovice  Zaměstnání: vedoucí pobočky pojišťovny Gene-
rali na Praze 10

 KArEl JEŘábEK 

Osobní přístup v prodejně
internetového obchodu.

V každé prodejně KASAHOUSE
můžete využít náš školený personál.

www.kasa.cz 841 800 800Skorkovská 1511, 198 00 Praha 9-Černý Most
V Oblouku 266, 251 01 Průhonice/Čestlice

PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19

INZERCE

Pražský fotbalový svaz také najdete na:
www.facebook.com/fotbalpraha

Jen málo gólmanů si s královickým 
kanonýrem vědělo rady. Nejlepší střelec přeboru 2013–2014



Nechtěl být jedním z desetitisíců fot-
balistů, kteří to nikam nedotáhnou, 
tak začal VOJTĚCH BOČOK s pís-
káním. Pak už to šlo rychle a my jej 
máme možnost vídat i v přeboru.

JJ Proč jste se dal na dráhu rozhod-
čího?
Pocházím z velmi fotbalové a sportovní 
rodiny, a tak jsem se fotbalu věnoval již 
od dětství. Protože však jsem z malé 
vesnice, tak to byl pro mě vskutku čistě 
koníček a neměl jsem žádné velké am-
bice. Postupem času jsem si začal uvě-
domovat, že jako hráč nemám žádnou 
zajímavou budoucnost a že jsem jenom 
jeden z desetitisíců průměrných hráčů. 
Jak už to tak bývá, při zápasech našeho 
vesnického týmu nikdo nechtěl dělat 
oddílového pomezního rozhodčího, tak 
jsem se toho velmi rád ujal. Tehdy čistě 
z pocitu důležitosti. Začalo mě to ale 
bavit a viděl jsem v tom smysl mé bu-
doucnosti ve fotbale, takže jakmile mi 
bylo patnáct, přihlásil jsem se komisi 
rozhodčích a začal se pískání věnovat 
profesionálně. 
JJ Co říkají vaši blízcí tomu, že jste 

člověk, kterému lidé občas nadávají?
Často jsou z fotbalového prostředí 
a vědí, že tenhle nešvar k fotbalu pa-
tří. Zajímavostí je, že jako rozhodčí na 
malém okrese jsem také jednou rozho-

doval zápas klubu z mé vesnice, kdy 
na post brankáře nastoupil i můj taťka. 
V předvečer zápasu jsem mu oznamo-
val, ať se chová slušně, abych ho ne-
musel vylučovat! Bohužel se tak ne-
stalo a v případě jiného hráče bych ho 
již v prvním poločase vyloučil. Vzhle-
dem k tomu, že jsem byl ale ještě 
mladý a bydlel u rodičů, nechal jsem 
taťku zápas dohrát (směje se).
JJ Vzpomenete si na zápas, který se 

vám povedl od první do poslední mi-
nuty? Kolik jich bylo? 
Jak už tu bylo několikrát zmíněno, tak 
povedených i nepovedených zápasů 
má každý rozhodčí hodně. Někdy se 
dobře vyspíte a vše se daří. Přesto zá-
pasy, kdy se mi dařilo a všechno šla-
palo, si já bohužel nepamatuji, protože 
v nich nevidím nic, co by mi pomohlo 
do budoucna. Naopak v případě, kdy se 
zápas bortí před očima a nejraději byste 
toho „šaška“ v sobě nakopali stejně 

jako hráči, tak ty si pamatuji velmi 
dobře. V tomto případě se však člověk 
může poučit do dalších zápasů a praco-
vat na sobě. Naštěstí takto nepovede-
ných jich mám ve své hlavě pouze pár.
JJ Stal se vám na hřišti někdy nějaký 

trapas? 
Nějaký zásadní si nevybavuji. Zapome-
nuté karty, zápisník nebo dokonce i pra-
porek rozhodčího se mi stal také, ale 
vždycky je to ihned vyřešeno návratem 
do kabiny rozhodčích. Největší trapas, 
který si však vybavuji, se stal při mém 
prvním zápase v pražském přeboru. Byl 
jsem na postu AR2, čili přímo naproti 
kameře, a proto jsem se snažil vypadat 
dobře. Delegáti mají rádi, když jako 
rozhodčí projevíme schopnost běhat 
pozadu, a tak jsem u jedné akce sku-
tečně začal couvat. Bohužel jsem za-
kopl a udělal jsem ukázkový kotrmelec 
pozadu, za který by se nemusel stydět 
ani spartakiádní cvičenec.

JJ Kterého kolegu berete jako vzor 
ideálního rozhodčího a proč?
Já celkově nejsem člověk, který by 
se upínal k nějakým vzorům. Přesto 
jsem však sledoval ve své době vý-
borného slovenského rozhodčího Ľu-
boše Micheľa a následně stejně asi 
jako většina evropských rozhodčích 
pozoruji také výkony a výroky Ho-
warda Webba.
JJ Kam byste fanoušky fotbalu 

v Praze pozval na nejlepší pivo? 
Myslím, že každý fanoušek už má svůj 
oblíbený stánek nalezený, ale kdyby mi 
přijeli do Prahy kamarádi a já bych je 
měl vzít do nějakého příjemného pro-
středí, tak to bude pravděpodobně na 
oblíbené Střešovice, do Újezdu nad 
Lesy nebo také na „Čafku“. Tím ale 
nechci říct, že zápasy ve Vinoři, v Pís-
nici nebo na Čechii Smíchov nemají 
své kouzlo.
JJ Kolik se dá pískáním/máváním 

měsíčně vydělat?
Každý, koho by to zajímalo, tak si 
může nalézt konkrétní výdělek daného 
rozhodčího na internetu. Důležité je 
však říct, že daná výše výdělku se od-
víjí od flexibility konkrétního rozhod-
čího, kdy je komisi rozhodčích k dis-
pozici. Často to znamená, že v průběhu 
sezony mnoho rozhodčích nemá čas na 
svůj osobní život o víkendech.

PoD Palbou

roZHoDČí voJtĚcH boČok v PraviDELnÉM DotaZníku
tExt: lukáš vrkoč foto: pavel jiřík ST.

toHo šaška by nakoPaL!

 voJtĚcH boČok 

 Vystudoval bakalářský ekonomický program na Fakultě ekonomické 
Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).  Pracuje v oblasti firemních financí 
ve finančním controllingu.  Ve volném čase pracuje na doplnění vzdělání 
a věnuje se dalším sportovním aktivitám, především raketovým sportům. 
Velmi rád má pražský kulturní život a ani restaurace či bary mu nejsou cizí.
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téma
nEPoraŽEný ZLícHov a DaLší PříbĚHy sEZony
v ČEM byLo kouZLo krÁLovic? ProČ ZaŽiL ZLícHov 
nEJLEPší sEZonu Za 100 LEt? a kDo sE cHystÁ Do PřEboru?
tExt: raDiM TruSina foto: onDřej hanuš, pavel Slavíček

Praha má za sebou velmi napínavou 
sezonu. Obzvláště poslední ročník 
Pražská teplárenská přeboru mužů 
byl extrémně vyrovnaný. Ale zá-
pletky, které si zaslouží pozornost, 
probíhaly také v ostatních metropo-
litních soutěžích. Pražský fotbalový 
speciál vybral nejlepší z nich.

 PosPíšiL + forMÁČEk +  
 ranDa = 73 
Je to stále dokola, ale tenhle příběh 
stojí za opakování. Pražská tepláren-
ská přebor zažil velmi kuriózní souboj 
o nejlepšího střelce. Od začátku se-
zony bylo zřejmé, že se jím stane ně-
kdo z Královic. Tedy přesněji: někdo 
z trojice Jakub Pospíšil, Eduard For-
máček, Tomáš Randa.
Tihle ofenzivní fotbalisté od počátku 
sezony svými góly táhli vítěze přeboru. 
Tady je důkaz – dohromady nastříleli 
73 z 83 branek celého týmu! Jen pro 
srovnání: žádný z celků přeboru se 
nedostal na číslo, jehož dosáhla krá-
lovická letka. Nejvíc se jí přiblížila 
Přední Kopanina se 69 góly.
„Tohle se jen tak nevidí. První místo 
v přeboru jsme vybojovali díky naší 
ofenzivě a hlavně díky těm třem hrá-
čům,“ potvrdil Martin Hyský, jeden 
z hrajících trenérů Královic, pro které 
je triumf v nejvyšší metropolitní soutěži 
největším úspěchem v dějinách klubu.
Přetahovanou o nejlepšího kanonýra 
nakonec těsně vyhrál Pospíšil, který 
sezonu zakončil s 25 góly. Formáček 

s Randou zůstali o gól zpět. Tohle se 
často nevidí! „Povedlo se nám něco fan-
tastického. Neskutečné,“ povídal Pospí-
šil, jemuž se z celé trojice obecně věřilo 
nejméně. Hraje totiž ofenzivního pra-
vého záložníka, Formáček je klasický 
útočník. Randa sice hraje rovněž v zá-
loze v jejím středu, ale kope všechny 
standardní situace. A skvěle.
Tři ofenzivní borci byli v této sezoně 
prakticky neuhlídatelní. Po celý rok se 
vezli na úspěšné vlně, která skončila 
velkými oslavami. Královice od 13. 
hraného kola nepustily první místo, dva 
zápasy před koncem už měly jistotu, 
když porazily Zbraslav 6:1. „Krása. 
Jsem teď v klubu sedm let, pamatuji 
chvíle, kdy Královice šly do I. A třídy. 
Teď to byl ohromný a pro Královice 
historický úspěch,“ radoval se Jiří Plá-
nička, po Hyském další hrající trenér.
Královice si po celé jaro udržovaly od 
soupeřů bezpečný odstup, který byl až 
11bodový. V konečné tabulce měly sed-
mibodový polštář před druhou Libuší. 
„Náskok byl obrovský. Teď už se tomu 
můžeme zasmát, ale kdybychom to ne-
zvládli, tak by to byla ostuda. To by bylo 
na ukončení kariéry,“ říkal Plánička.
Jedinou kaňkou sezony tak bylo vy-
řazení v semifinále Teskahor Poháru 
PFS na hřišti Hájů. To bylo velké pře-
kvapení. „To je asi jediný kaz sezony, 
my jsme moc chtěli double,“ litoval 
Plánička.
Jinak zvládl tým sezonu báječně. Pokud 
zůstane kádr pohromadě, má přebor 
jasného favorita i v sezoně 2014–2015. 

Ano, přebor. Tým totiž neakceptoval 
postup do divize. „Byl by to po všech 
stránkách ohromný skok. Je pravda, že 
když jsme hráli zápas přeboru na Ad-
miře B, tak jsem tam slyšel od místních, 
že by Královice klidně mohly divizi hrát. 
Poslouchalo se to příjemně, ale vážně 
jsme o tom neuvažovali. Ptal jsem se 
hráčů na to, co by na divizi říkali, ale 

odezva byla spíš negativní,“ prozradil 
manažer Královic Ladislav Janoušek.

 nEJvĚtší suvErÉn:  
 ZLícHov 
Jediný mužský tým v Praze projel 
sezonu bez porážky. Touhle famózní 
bilancí se můžou chlubit na Zlíchově. 
Místní celek vyhrál C skupinu II. 
třídy s bilancí 20 vítězství a 2 remízy. 

Před žádným soupeřem se nemusel 
sklonit. Série bez prohry v mistrov-
ském zápase trvá už od 29. září 2012. 
Celkem 40 zápasů!
A-tým Zlíchova si tak v příští sezoně 
zkusí I. B třídu, B-tým se zase po šesti 
letech těší z návratu právě do II. třídy. 
Postupový hattrick dokončili mladší 
žáci Zlíchova.

„Na konci sezony jsme si tu sérii hlí-
dali. Cholupice v posledním kole pro-
hrály, takže jsme zůstali neporažení jen 
my,“ usmívá se Jan Dámec, předseda 
klubu. „V roce 1930 se tady vyhrála 
středočeská župa, v sezoně 2002-03 se 
tu postoupilo do I. A třídy. Ale tři po-
stupy najednou? V novodobé historii 
klubu nikdo takový úspěch nepamatuje. 
Uplynulá sezona vstoupila do dějin zlí-
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Vítěz přeboru: Královice 
se všemi útočnými klenoty

Cholupice v sezoně poprvé 
padly až v posledním kole.



chovského fotbalu.“ Aby ne. Na prv-
ním místě 3x svítí Zlíchov, který navíc 
tento rok slaví výročí 100 let od zalo-
žení. Umíte si představit lepší oslavu? 
Tým dal také nejvíc gólů v Praze – 105. 
Dukla Jižní Město jich vstřelila 104… 
Fotbalisté zlíchovského áčka měli na-
bito už v minulém soutěžním ročníku, 
kde se zastavili na čísle 96. Za dva roky 
tedy zvládli 201 gólů! „Kluci jsou už 
pár let pohromadě, tým se doplňuje 
a tohle je výsledek,“ pochvaluje si Dá-
mec. I. B třída se má na co těšit.

 cHoLuPicE a tEMPo –  
 staronoví úČastníci  
 PřEboru 
Jeden se do Pražská teplárenská pře-
boru vrací po tříleté pauze, druhý po 
roce. Fotbalisté Cholupic a Tempa vy-
hráli své skupiny I. A třídy a těší se na 
nejvyšší metropolitní soutěž.
Cholupice v „béčku“ vládly suverénně: 
25 kol neprohrály a mohly zakončit se 
Zlíchovem sezonu s unikátní nulou 
v kolonce porážky. Jenže v posled-
ním kole Cholupice doma zaskočily 
Střešovice. Zvítězily 4:2. „Tohle nás 
mrzí, chtěli jsme sezonu dokončit bez 
porážky,“ litoval cholupický trenér Ru-
dolf Kahle. „Co se týče výkonů, rozdělil 
bych je do doby, než jsme potvrdili po-
stup, pak ten zbytek, který se mi hodnotí 
hůř. Asi přišlo podvědomé uspokojení, 
ztráta koncentrace. Sezona ale musí být 
úspěšná, když jsme do ní šli s cílem, že 
se pokusíme o postup a uhráli jsme ho 
takovým způsobem. V podstatě suve-
rénně, i když jsme měli omezený rozpo-
čet a užší kádr. Musíme být spokojení.“
Tým neměl konkurenci, za postupem 
šel neohroženě. Podzim rozjel báječně, 
na jaře to jen potvrzoval. Kromě po-
sledního zápasu dalo mužstvo ve všech 

zápasech minimálně tři góly! „Před 
sezonou jsem nečekal, že to půjde tak 
hladce. V zimě jsem tomu už věřil. Udě-
lali jsme vydařené soustředění, kde bylo 
šestnáct fází. Kluci se smáli, jestli si mů-
žou aspoň sednout na oběd, nebo jestli 
jdeme hned trénovat. To nám hrozně po-
mohlo,“ myslí si Kahle. „Když si vez-
mete mančafty, se kterými jsme se na 
podzim trápili, tak ty jsme najednou na 
jaře přehrávali. Ač jsme od vedení ne-
dostali úkol postoupit, já to bral tak, že 
I. A třídu vyhrát musíme. Pokud by se to 

nepodařilo, u mančaftu bych nezůstal. 
Bral bych to jako osobní selhání.“
Teď už se Kahleho tým může v klidu 
chystat na přebor. „Chtěl bych rozšířit 
kádr, máme vytipovaných asi pět hráčů. 
Kdyby přišli tři, budu spokojený. Věřím, 

že můžeme hrát do šestého místa, když 
se vhodně posílíme. Nováčkové mají 
většinou elán, pokud se do vyšší sou-
těže nedostanou náhodou. A to není náš 
případ,“ řekl Kahle.
Poměrně jistě, i když ne zdaleka tak 
suverénně, šli za okamžitým návra-
tem do přeboru na Tempu. Mužstvo, 
které před rokem nečekaně sestoupilo, 
udrželo těsný náskok před Kolovraty 
a Dolními Chabry.
A taky otočilo kuriózní kombinaci vý-
sledků. Před rokem totiž Tempo vy-

hrálo Pohár PFS a sestoupilo. Letos 
na začátku června ve finále pohárové 
soutěže Tempo prohrálo s Hájemi na 
penalty, ale slaví postup.
„Po prohraném finále poháru jsme byli 
samozřejmě zklamaní. Kdybychom si měli 

vybrat – jestli pohár nebo postup do pře-
boru, tak bychom brali přebor, ale pravda 
je taková, že my jsme chtěli oboje,“ říkal 
Jiří Žalud, kapitán Tempa. „Takže se po-
vedlo splnit jen jeden cíl,“ dodal.
Ale ten důležitější. Tempo s největší 
mládežnickou základnou v Praze do 
nejvyšší soutěže v hlavním městě pa-
tří. „Do sezony jsme šli s tím, že chceme 
postoupit, ale věděli jsme, že kdyby se 
to nepovedlo, tak by se svět nezbořil,“ 
pokračoval Žalud, který tak v dresu 
klubu ze Lhotky během 13 let dokon-
čil postupový hattrick. „Z toho jasně 
plyne, že tam byly i dva pády. Doufám, 
že zůstane jen u toho jednoho hattri-
cku,“ usmívá se.

 bÉČka v PřEboru:  
 nikDo nEcHtĚL vyČnívat 
Nezvyklou vyrovnanost přeboru doku-
mentuje i postavení pěti B-týmů, které 
se tohoto ročníku účastnily. Všechny 
rezervy se v tabulce seřadily do dvou 
bodů. Mezi sebe nikoho nepustily. Ja-
koby žádné z mužstev nechtělo vy-
čnívat. Stačí se podívat na statistiky: 
béčka prohrála shodně 11 zápasů, 
výjimkou byl jen Žižkov B (10). Tři 
z nich mají také 11 výher, jen Bohe-
mians Praha B a Motorlet B jsou na 
tom o jeden triumf lépe.
Právě Motorlet B byl z B-týmu nejú-
spěšnější – skončil osmý, jako jediný 
tedy také v první polovině tabulky. Ale 
jen díky lepším vzájemným zápasům 
s Bohemians Praha B. Desátá pozice 
patří Žižkovu B, na 11. místo se pro-
padla Admira B, nováček soutěže, je-
muž po podzimu patřilo skvělé druhé 
místo. Nejméně úspěšný, i když jen 
velmi těsně, byl Meteor B. Všechna 
béčka však přebor uhájila. Co ukážou 
v příští sezoně?
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Ve finále Teskahor Poháru PFS porazily Háje Tempo 
a slaví historický úspěch. Hrálo se na stadionu 
Viktorie Žižkov před sedmi stovkami diváků!

Nejlepší z přeborových 
rezerv byla ta motorletská.



téma
HvĚZDa: sEstuP bEru na sEbE
kaPitÁn ZbrasLavi MicHaEL ŽiŽka byL 
vyHLÁšEný nEJLEPšíM HrÁČEM PřEboru. 
PřEsto sE JEHo týM nEuDrŽEL
tExt: raDiM TruSina foto: onDřej hanuš

Zvláštní sezonu zažil MICHAEL 
ŽIŽKA. Kapitán Zbraslavi byl 
hodně vidět, v počtu nominací 
na nejlepšího hráče zápasu byl 
nejúspěšnější ze všech fotbalistů 
v přeboru. Podle hodnocení trenérů 
a redaktorů serveru www.FOT-
BALPRAHA.CZ se stal Hvězdou 
soutěže. Jeho Zbraslav však sestou-
pila do I. A třídy… „To ohodnocení 
je jen malá náplast,“ říká 33letý 
univerzál, který odehrál v lize 134 
zápasů a do Zbraslavi přišel před 
sezonou z druholigového Mostu.

JJ Může taková náplast částečně za-
lepit sestupovou bolest?
Takové ocenění je příjemné, ale hlavní 
je, že se nám nepodařilo zachránit pro 
Zbraslav přebor. Tím pádem je pro mě 
sezona velké zklamání. Skončil jsem 
s profesionálním fotbalem, chtěl jsem 
být s rodinou, na Zbraslavi žijeme, 
v klubu trénuju starší žáky, takže to 
pro mě byla v létě lehká volba. Měl 
jsem sice ještě nabídky z druhé ligy, 
ale na Zbraslavi mi vyšli ve všem 
vstříc, i ohledně práce, takže nebylo 
co řešit. Po téhle stránce jsem byl 
velmi spokojený, bohužel ta fotba-
lová moc nevyšla.
JJ Co jste očekával, když jste do 

Zbraslavi šel?
Ambice tady byly vysoké, kádr byl na 
začátku sezony velice kvalitní, ale po 
chvíli skončilo pár hráčů z rodinných 
důvodů, kvůli škole, práci. Přišla ma-
rodka. Sestava se lepila zápas od zá-
pasu. Stabilně nás chodilo trénovat tak 
šest. Zbytek se doplňoval z dorostu 
a béčka. Už na začátku to bylo špatně.

JJ To pro vás po letech v profesio-
nálním fotbale muselo být rozčaro-
vání, ne?
Bylo. Jsem zvyklý chodit na tréninky, 
a když pak dorazím a je nás tam šest 
stále stejných hráčů, tak něco není 
v pořádku. Ti, kteří nechodili, si to 
musí přebrat. Nechali nás ve štychu. 
V šesti hráčích jsme tu sezonu nedo-
kázali ukopat.
JJ Vy jste tým vedl jako kapitán. Vní-

máte sestup o to silněji?

Samozřejmě. Sestup beru hlavně na 
svoje triko. Trenéři mi dali pásku, 
chtěli, abych jim pomáhal i s kabinou 
a tým stmelil. Doma jsme poztráceli 
hodně bodů, tým se na začátku jara, 
kdy nám začali utíkat soupeři, psy-
chicky rozpadl. A impuls v podobě 
změny trenéra přišel podle mého ná-
zoru zbytečně. Sezona se měla dohrát 
s realizačním týmem, který byl od za-
čátku. Když k týmu nastoupil nový 
kouč Sádovský, už bylo pozdě a moc se 
s tím dělat nedalo. To by už nezachránil 

ani kouzelník. Tenhle rok se nevydařil, 
je to velké zklamání, ale opakuju: jako 
kapitán beru většinu z toho na sebe.
JJ Když se vrátím k nominacím na 

Hvězdu zápasu – aspoň se svými vý-
kony jste byl spokojený?
Některé zápasy mi vyšly excelentně, 
vyloženě jsem si je užíval. Někdy mě 
ale soupeři pokopali, nedali mi metr 
místa a zápas mi znechutili. To se ale 
týká asi i jiných hráčů v přeboru, kteří 
prošli ligou. Třeba Tomášů Pešíra a Po-

láčka na Přední Kopanině. Pro nás je 
tahle soutěž hlavně o psychické a fy-
zické odolnosti. Herní kvalita je oproti 
první a druhé lize nižší, bojuje se o ka-
ždý metr hlava nehlava, někdy jde až 
o zdraví. Podle mě tomu ale napomá-
hají rozhodčí.
JJ Jak to myslíte?

Někteří na přebor nemají. Několik zá-
pasů zbytečně ovlivňují, aniž by chtěli. 
Prostě to neumějí.
JJ S rozhodčími jste byl v častém 

kontaktu. Se 16 žlutými kartami jste 

byl rovněž nejtrestanějším hráčem 
soutěže…
Trenéři mi dali pásku, abych chodil 
za rozhodčími a byl jsem trochu chrá-
něný. Když se mi něco nelíbilo, tak 
jsem se ozval. Jenže mám zkušenost, 
že když se rozhodčímu něco řekne, 
tak je to hned a automaticky karta, 
aniž by člověk byl vulgární nebo zvy-
šoval hlas. Byl jsem zvyklý z první 
a druhé ligy, že s vámi rozhodčí ko-
munikují, každou věc s vámi řeší. 
Tady se s vámi nikdo nebaví. Roz-
hodčí vyhrožují, že vás vyloučí, smějí 
se vám do obličeje. I z toho vyplynulo 
tolik karet. Nechtěl jsem, aby tým do-
plácel na chyby rozhodčích. Bojoval 
jsem za každého kluka na hřišti, aby-
chom nebyli v neprávu. Asi jsem měl 
mít hlavu dole a mlčet.
JJ Kdy jste se vlastně smířili se se-

stupem?
Po podzimu jsme věřili, že se zachrá-
níme. Byli jsme předposlední jen 
o skóre, týmy před námi byly hodně 
blízko. Byl jsem přesvědčený, že máme 
na to, abychom v přeboru zůstali. Vyšla 
nám zimní příprava, jenže na začátku 
jara nás potkalo to samé co na pod-
zim: zranění, kluci neměli čas chodit, 
fotbalu nedávali tolik. Nechytili jsme 
začátek jara, ztráceli jsme zbytečnými 
chybami. To se na nás podepsalo, ně-
kolik kol jsme vůbec nedali gól. Psy-
chická deka na nás byla hrozně velká. 
V té době bychom netrefili ani branku 
ragby. Přiznávám, že když skončila 
sezona, bylo to pro nás vysvobození. 
Teď si musíme odpočinout a v příští se-
zoně se pokusíme udělat všechno pro 
to, abychom se do přeboru vrátili.
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Ani zkušený ligista Michael Žižka 
pád Zbraslavi do I. A třídy neodvrátil.



JJ Věříte tomu?
Samozřejmě. Bavili jsme se o tom s ve-
dením: ambice jsou, ale kádr se musí 
doplnit o kvalitní hráče. Nebudu ni-
komu mazat med kolem pusy, několik 
kluků tady nemá ani na tu I. A třídu. 
A taky se musí změnit přístup k fot-
balu. Zbraslav se chce vrátit do pře-
boru, uděláme pro to všechno.
JJ Takže zůstáváte?

Rád bych pokračoval, abych pomohl 
Zbraslavi zase nahoru, když se sestou-
pilo. Ale přiznávám, že jsou i nějaké 
nabídky z vyšších soutěží. O tom se ale 
budeme ještě bavit. Není nic jasného.
JJ Po příchodu do Zbraslavi jste začí-

nal jako stoper, pak jste se přesunul 
do zálohy, končil jste v útoku. Kde 
vám to sedělo nejvíc?
Tým se bohužel nedokázal sejít tak, 
abychom všichni hráli na svých 

postech celou sezonu. To nešlo. Trenér 
dvě hodiny před zápasem ani nevěděl, 
kdo přijde. Sestavu dával dohromady 
podle toho, jaké tváře viděl v kabině. 
Když viděl víc kluků použitelných do 
obrany, tak mě s Ondrou Sedláčkem 
posouval po celém hřišti. My dva jsme 
byli braní jako univerzálové. Ke konci 
se zjistilo, že kdybychom hráli oba ze-
zadu, tak bychom asi nedali gól. Končil 
jsem na hrotu a ta pozice mi seděla. Šlo 
o to, abychom do konce sezony udělali 
nějaké body, i když bylo o našem se-
stupu rozhodnuto. Hlavně v domácím 
prostředí: chtěli jsme se fanouškům 
omluvit dobrým výsledkem za zkaže-
nou sezonu.
JJ Což se vám nakonec povedlo.

To je pravda. Jak Vršovice, tak Radotín 
jsme v závěru porazili. Měli jsme ra-
dost, ale celkově jsem dost zklamaný. 

Pro celou Zbraslav je velká škoda, že 
takový klub sestupuje. Stadion a pod-
mínky, které tady jsou, patří k nejlep-
ším v přeboru. Škoda.
JJ Když zmiňujete zápas s Radotí-

nem, tak bych se u něj zastavil. Bylo 
to poslední kolo, vy jste hráli už jen 
o čest, zatímco Radotín o záchranu. 
Po Praze se povídalo, že je to jen 
formalita. Jste rád, že jste vyhráli 
i kvůli těmto řečem?
Taky jsem to slyšel ze všech stran, že 
je to jasné, že to Radotínu pustíme. Ne-
smysl. Hráli jsme naplno, což se uká-
zalo. S Radotínem máme dobré vztahy 
a přiznávám, že kdyby měl sestoupit 
i Radotín, tak by mě to mrzelo. Uhráli 
39 bodů, fotbalově na tom byli dobře, 
takový tým by si pád do I. A třídy neza-
sloužil. (Podle neoficiálních informací 
v době uzávěrky se Radotín v Pražská 

teplárenská přeboru udržel díky tomu, 
že Aritma zůstala v divizi, jelikož se 
nepodařilo naplnit čtvrtou nejvyšší 
soutěž nejlepšími celky z jednotlivých 
krajů – pozn. red.)
JJ Zbraslav je známá tím, že na její 

domácí zápasy chodí na Prahu velké 
množství diváků. Co vám lidé řekli 
po téhle sezoně?
Máme štěstí, že lidé chodí ve větším 
počtu. Tým sledují poctivě, všechno 
vědí a jsou rozumní. Diváci viděli, 
kde nás tlačila bota. Na zápasy cho-
dili s tím, že jdou fandit, abychom to 
zlomili. Negativní reakce jsem po se-
zoně nezaznamenal, moc si toho vá-
žím. Je to pro nás motivace do příští 
sezony, abychom se vzchopili a udělali 
všechno pro návrat do přeboru. Patříme 
tam kvůli stadionu, ale i kvůli těm fa-
nouškům.
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 konEČnÁ tabuLka  
 1. Královice 30 18 7 5 83:43 61
 2. Libuš 30 17 3 10 59:41 54
 3. Uhelné sklady 30 14 8 8 57:42 50
 4. Třeboradice 30 12 9 9 55:59 45
 5. Přední Kopanina 30 12 9 9 69:56 45
 6. Vršovice 30 14 3 13 44:39 45
 7. ČAFC 30 13 5 12 59:50 44
 8. Motorlet B 30 12 7 11 57:44 43
 9. Bohemians Praha B 30 12 7 11 59:57 43
 10. Viktoria Žižkov B 30 11 9 10 45:39 42
 11. Admira B 30 11 8 11 52:48 41
 12. Meteor B 30 11 8 11 56:61 41
 13. Háje 30 11 7 12 53:51 40
 14. Radotín 30 11 6 13 55:58 39
 15. Zbraslav 30 6 5 19 27:67 23
 16. Uhříněves 30 4 1 25 26:101 13

 HvĚZDa ZÁPasu (nEJLEPší HrÁČi JEDnotLivýcH MuŽstEv)  
 Zbraslav: 16 – Michael Žižka
 Háje: 15 – Jiří Janoušek
 Uhelné sklady: 15 – Ladislav Toman
 Libuš: 12 – Ondřej Kučera
 Přední Kopanina: 12 – Dominik Santler
 Královice: 11 – Eduard Formáček
 Bohemians Praha B: 9 – Pavel Mráz
 Třeboradice: 9 – Jiří Drbout
 Vršovice: 9 – Vladislav Kejha
 Uhříněves: 8 – Miroslav Procházka
 ČAFC: 8 – Lukáš Bláža, Martin Chvátal
 Meteor B: 6 – Tomáš Vobořil
 Motorlet B: 6 – Ondřej Stříbrský
 Admira B: 6 – Jan Ondrůšek, Martin Jungr
 Radotín: 5 – Igor Vodecký
 Viktoria Žižkov B: 5 – Tomáš Vejr

 brankÁři s nuLou  
 8 Milan Havlík (Královice),  
  Martin Tlustý (Háje)
 7 Jakub Smrčka (Libuš),  
  Petr Maha (Vršovice)
 6 Jiří Švarc (Přední Kopanina),  
  Miroslav Kopecký (Uhelné sklady),  
  Martin Jungr (Admira B)
 5 Jiří Drbout (Třeboradice),  
  Pavel Krystyník (Radotín),  
  Ondřej Voska (Meteor B)

 statistiky PraŽskÁ tEPLÁrEnskÁ PřEboru MuŽů 2013/2014 

 nEJLEPší střELci  
 25 Jakub Pospíšil (Královice)
 24 Eduard Formáček (Královice),  
  Tomáš Randa (Královice)
 17 Zdeněk Zmeškal (Uhelné sklady)
 14 Ondřej Kundelásek (Motorlet B),  
  Vladislav Kejha (Vršovice),  
  Martin Chvátal (ČAFC),  
  Tomáš Pešír (Přední Kopanina)

 DivÁci  
 Celkem v sezoně: 15 625
 Průměr na zápas: 65

 GóLy  
 Celkem v sezoně: 856
 Průměr gólů na zápas: 3,57

 kDo nEcHybĚL ani Minutu  
Karel Protivinský, Jan Šimr (Vršovice), Jiří Švarc (Přední Kopanina), Martin 
Kudrna (Zbraslav), Martin Tlustý (Háje), Martin Kovář (Bohemians Praha B)

 ŽLutÉ karty  
 Celkem v sezoně: 837
 Průměr na kolo: 27,9
 Nejvíce karet – mužstva: 77 – Uhelné sklady
 Nejméně karet – mužstva: 32 – Radotín
 Nejvíce karet – hráči: 16 – Michael Žižka (Zbraslav)

 ČErvEnÉ karty  
 Celkem v sezoně: 56
 Průměr na kolo: 1,87
 Nejvíce vyloučených – mužstva: 7 – Viktoria Žižkov B
 Nejméně vyloučených hráčů – mužstva: 0 – Libuš, Admira B
 Nejvíce vyloučení – hráči: 3 – Tomáš Štengl (Zbraslav)

 statistiky roZHoDČícH  
 Nejvíce zápasů celkem: 35 – Jaroslav Stumpf
 Nejvíce zápasů – hlavní rozhodčí: 15 – Milan Flimmel
 Nejvíce zápasů – asistenti: 23 – Jaroslav Stumpf
 Nejvíce udělených žlutých karet: 54 – Milan Flimmel
 Nejvíce vyloučených: 8 – Patrik Tomšů
 Nejvíce nařízených penalt: 8 – Patrik Tomšů



lEGENDa

výZnaMnÉ osobnosti HistoriE PraŽskÉHo 
fotbaLu Jak JE (MoŽnÁ) nEZnÁtE
tExt: MiloSlav jenšík foto: arChiv auTora

DvĚ DEsEtiLEtí v ruDÉM DrEsu

V šestnácti letech už v rodných 
Kročehlavech JAROSLAV BURGR 
oblékal zelenobíle pruhovaný dres 
prvního mužstva. A že na tom 
kladenském předměstí bývalo 
výtečných fotbalistů jak naseto! 
Posily z Kladenska mívaly v oněch 
časech v Praze visačku nejvyšší 
kvality. Netrvalo dlouho a první 
za ním přišli slávisté. Nepochodili, 
stejně jako o něco později viktoriáni. 
Nejhmatatelnější byla sparťanská 
nabídka – a velenadějný bek kývl.

Když podepsal přestupní lístky, do-
mlouval mu kdekdo: „Zvážil jsi to 
dobře, Jardo? Co chceš právě na Spartě 
hledat za štěstí? Vždyť i bez tebe mají 
do obrany takové borce, jako je Tonda 
Hojer, Perner, Steiner, Paulín, Šána… 
Nezakopeš si tam ani za rezervu!“ Dva-
cetiletý mládenec odpovídal většinou 
jen rozpačitým úsměvem. Vůbec ne 
z nedostatku sebedůvěry, té měl vr-
chovatě. Jen se to před staršími přece 
jen ještě ostýchal říci naplno.
Víc než rok poctivě bránil mezi hráči 
druhé sparťanské garnitury. Všem ko-
lem bylo však nad slunce jasné, že jeho 
čas brzy přijde.

 křEst vE vELkÉM finÁLE 
Pro debut v prvním mužstvu si nemohl 
vybrat utkání, na které by se soustředila 

větší pozornost tisku i celé sportovní 
veřejnosti než na první finálový mač 
premiérového ročníku Středoevrop-
ského poháru v roce 1927. Ale také ho 
nemohla čekat náročnější zatěžkávací 
zkouška. Rapid, vídeňský „altmeister“, 
to byl soupeř nad soupeře!
Pražský první zápas přinesl sparťan-
ský triumf 6:2! Prohru 1:2 na Hohe 
Warte v odvetě, která už na triumfu 
rudých nemohla nic změnit, zapříči-
nila ze všeho nejvíc tvrdá, místy až 
brutální hra hostitelů a fanatická at-
mosféra v hledišti. V každém případě 
Burgr obstál na podtrženou jedničku 
a místo na pravé straně klubové obrany 
měl od těch dnů na dlouhá léta jisté. 
Finále slavné klubové soutěže si pak 
zahrál ještě třikrát v letech 1930, 1935 
(tehdy Sparta znovu vybojovala pres-
tižní trofej) a 1936.

Už roku 1929 úspěšně debutoval také 
v národním mužstvu. Dres se lvíčkem 
na prsou oblékal na obou světových 
šampionátech, jichž se za první re-
publiky zúčastnila naše reprezentace. 
Roku 1934 se téměř celým jarem pro-

trápil s bolestivým svalovým zraněním 
a do Itálie neodcestoval zcela fit, ale 
ve výpravě prostě chybět nemohl – tak 
to cítili všichni. V semifinále s Němci 
(3:1) se stoprocentním zdarem nahra-
dil zraněného Ladislava Ženíška. Čtyři 

 JarosLav burGr 

 7. 3. 1906–5. 9. 1986   pravý obránce  Hráčská kariéra: 1920 
SK Kročehlavy, 1926 AC Sparta (celkem 625 utkání), 1946 SK 
Most do roku 1948  Bilance v lize: 17 sezon a 242 zápasů 
v letech 1927–1944, mistrovské tituly 1932, 1936, 1938, 1939 
a 1944  Mezistátní utkání: 58 v letech 1929–1939, účastník 
MS 1934 a 1938
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Zlatník, Melka, Bouček, Čtyřoký, Porubský, 
Kloz a Plánička, pod nimi Bouška, Rulc, 
Nejedlý, BURGR a náhradník Benda roku 
1937 před zápasem s Italy (0:1)

V soustředění na Jarově u Zbraslavi před 
odjezdem na světový šampionát v roce 1934

Vlajkonoš BURGR a za ním naši „zlatí 
hoši“ před římským finále s Italy



roky poté ve Francii už hrál ve všech 
třech utkáních našeho týmu.
Po odchodu Kádi z letenské scény se 
na dlouhá léta stal vůdčí postavou muž-
stva. Stejně jako jeho velký předchůdce 
byl spoluhráčům trvalým příkladem 
bojovníka, který za žádných okolností 
nic nevzdává. Později několikrát za-
stoupil nepřítomného slávistického 
gólmana Františka Pláničku i v roli 
kapitána národního mužstva. A když 
Pláničkovu kariéru náhle ukončila zlo-
menina ruky z prvního utkání s Bra-
zilci na MS 1938 (1:1), stal se právě 
on jeho nástupcem. To už ale byl za 
dveřmi mnichovský diktát a pozdější 
nacistická okupace naší země…

 JarDa? tEn PřEkoPnE  
 i travErZu! 
Takový o něm šel nejeden hlas. Jedni 
to říkali s obdivem, druzí spíše s oba-
vami – ale všichni byli zajedno v tom, 
že při vší své tvrdosti hraje do krajnosti 
obětavě a vždy fér. Když fauloval, tak 
zepředu, z přetlaku své mimořádné fy-
zické síly a v zápalu boje o míč. Měl 

důrazné, táhlé odkopy, ne však na-
zdařbůh; většinou směřovaly k někte-
rému ze spoluhráčů.
Možná se Spartě upsal spíše shodou 
okolností – v každém případě se však 
z něho stal klubista k pohledání. Fa-
noušci to dobře věděli a byli by ho při 
vší jeho chlapské hmotnosti na rukou 
nosili. Co pro ně znamenal, to se nej-

lépe ukázalo, když se jednoho léta ce-
lou zemí roznesla zvěst, že zahynul při 
autonehodě cestou na dovolenou na 
Jadran. Než vyšlo najevo, že jde o fa-
lešnou zprávu, zahltily klubový i aso-
ciační sekretariát stovky zděšených te-
lefonických dotazů…
Po osvobození si splnil svůj dávný 
tajný sen. Našel si v pohraničí opuš-

těné řeznictví a ještě nějaký čas obou-
val v Mostu kopačky jako hrající tre-
nér. Tuto roli si předtím už na krátký 
čas vyzkoušel i ve Spartě, když na po-
čátku čtyřicátých let procházela neoče-
kávanou krizí. Trenérem z povolání se 
však na Letné ani nikde jinde rozhodně 
stát nechtěl a nestal. Měl své řemeslo 
a měl ho rád.

 LEŽ Jako vĚŽ 
Jaroslav Burgr jednal vždy na rovinu, 
ale jednou si pořádně zalhal. To když 
končil školu a jeden kročehlavský řez-
ník si ho vyhlédl za příštího učně. Na 
svůj věk statný kluk mu padl do oka, 
jenže předtím udělal neblahou zkuše-
nost s učedníkem, který kudy chodil, 
tudy myslel jen na kouzla s míčem. 
Fotbalistu zkrátka už pan mistr do 
krámu nechtěl. Jeho nabídka zname-
nala pro rodinu bez otce (padl za první 
světové války) hotové terno. Jarda si 
toho byl vědom a na přímou otázku bez 
zaváhání odpověděl: „To se nemusíte 
bát, pane mistr, kdepak já a fotbal!“ 
Když řezník později zjistil, jak mu 

naletěl, už také dobře věděl, jakého 
našel pracanta. Jarda se poctivě vyu-
čil a ještě jako hráč Sparty nějaký čas 
boural maso na holešovických jatkách. 
A když na Letné naposledy svlékl mi-
lovaný rudý dres, k řemeslu se vrátil.

 roDÁci v roLi nÁvnaDy 
Lidé z Kladenska bývali náramní lo-
kální patrioti a Kročehlaváci snad ze 
všech největší. Proto byli při rekruto-
vání jejich hráčů do pražských služeb 
jako vyjednavači s úspěchem použí-
váni tamní rodáci, kteří se už v hlavním 
městě dokázali prosadit; působili důvě-
ryhodněji než protřelí kluboví činov-
níci. Tak přijel vábit Jardu ze Slavie Jo-

sef Pleticha, z Viktorky Jaroslav Carvan 
a do třetice ze Sparty Ferdinand Hajný. 
Vybrat si mezi nimi nebylo snadné. Co 
jméno, to věhlasný borec, reprezentant! 
Ve prospěch rudých nakonec rozhodla 
ze všeho nejvíc skutečnost, že nedlouho 
předtím v ligových týmech konečně za-
vládl otevřený profesionalismus. Před-
cházející pseudoamatérské časy, ve kte-
rých už ve fotbalu létaly slušné peníze, 
ale nahlas se o nich nesmělo mluvit, to 
nebylo nic pro přímočarého Burgra!

 Jak PřišEL o ČEskÉHo  
 fotbaListu stoLEtí 
V časech svého trenérského působení 
v Mostě vytáhl do prvního mužstva mi-

mořádně talentovaného mládence pů-
vodem z nedalekého Chudeřína. Piplal 
ho pro milovanou Spartu a kdykoliv se 
objevil na skok v Praze, říkával: „Bu-
dete mrkat, jakou vám už brzy přihraju 
spojku! Bude to nový Olda Nejedlý, 
uvidíte!“ Jenže ještě než se definitivně 
rozhodl, že jeho objev už dozrál pro 
Letnou, na prahu roku 1950 mu ho za 
zády vyfoukl teplický trenér Rudolf Vy-
tlačil, někdejší křídelní útočník Slavie, 
s kterým se nejednou potýkal v derby 
„S“. Šikovný mladík rychle naskočil do 
ligové sestavy žlutomodrých a dva roky 
poté sice opravdu odešel do Prahy – 
jenže na vojnu do pozdější Dukly. Ano, 
řeč je o Josefu Masopustovi.

 DrobnÉ kLEPy 
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Horká chvíle u naší branky ve vítězném semifinále 
s Němci: zleva Rudolf Krčil, JAROSLAV 
BURGR, František Plánička a Josef Košťálek

Žulový bek v „civilu“ 

Když Sparta roku 1968 slavila pětasedm-
desátiny, převzal i JAROSLAV BURGR 
jubilejní klubovou vlajku se svým jménem.



vítĚZnÁ nĚMEckÁ PrEMiÉra
v šEstÉM roČníku PoPuLÁrníHo MLÁDEŽnickÉHo 
turnaJE aLL stars cuP triuMfovaL HaMburk
tExt: šTěpán šiMůnek foto: All StArS teAm

Zatímco v Brazílii se prohánějí 
největší hvězdy světového fot-
balu, v Praze si dali dostaveníčko 
hráči, z nichž některé zářná 
kariéra teprve čeká. V Edenu se 
konal už šestý ročník populárního 
a uznávaného turnaje kategorie 
U16 ALL STARS CUP. Co přinesl? 
Triumf nováčka z Hamburku, ko-
laps vítěze posledních dvou ročníků 
Sportingu Lisabon a také zjištění, 
že české kluby by měly přidat…

V Česku byste marně hledali turnaj, 
který by dokázal přilákat tolik zná-
mých světových týmů. Inter Milán, 
Olympique Marseille, Hamburk, 
Sporting Lisabon nebo Atlético Mad-
rid jako zvuční zástupci starého kon-
tinentu, mexický Chivas Guadalajara 
a Jokohama Marinos z Japonska jako 
exotické zpestření. K tomu si připoč-
těte sedm tuzemských mančaftů a vy-
jde vám pestrá směska nabízející za-
jímavou konfrontaci.

 PřEDČasnÉ finÁLE 
Velký respekt budili fotbalisté Di-
nama Záhřeb, kteří vloni v této vě-
kové kategorii (narozeni v roce 1998) 
vyhráli neoficiální mistrovství světa 
klubů. Jak se ukázalo, v chorvatské 
metropoli umějí s mládeží pracovat 
parádně – Dinamo nakonec bralo po-
myslný bronz a na výkony jeho fot-
balistů byla radost koukat.

Možná je škoda, že zápas Záhřebu 
s Atlétikem Madrid (4:2) byl „jen“ 
duelem o třetí místo a nikoliv o pr-
venství. Šlo totiž o jednoznačně nej-
kvalitnější zápas celého All Stars 
Cupu. Šestnáctiletí Chorvaté i Špa-
nělé předváděli technicky vyspělý 
fotbal, hrálo se ve strhujícím tempu 
a útoky se přelévaly z jedné strany 
na druhou.
Ostatně šest gólů během necelé tři 
čtvrtě hodiny (hrálo se 2 × 20 mi-
nut) mluví samo za sebe. Víc jich 
během prodlouženého víkendu od 
13. do 15. června na Slavii v žád-
ném utkání nepadlo. „Tenhle turnaj 
a jemu podobné jsou pro nás velmi 
potřebné. Jsou tu opravdu kvalitní 
týmy a konfrontace s nimi je pro nás 
hodně důležitá, posouvá nás vpřed,“ 
vystihl smysl All Stars Cupu kouč 
Atlétika Francisco Ruiz Saez.
All Stars Cup letos oproti minulým 
ročníkům „roztáhl křídla“ a přilá-
kal i tým z Japonska. A hráči Joko-
hamy se rozhodně neztratili. Navíc 
si mohli vyzkoušet, jaké to je hrát na 
přírodní trávě. „Máme v Jokohamě 
dvě hřiště, ale můžeme využívat jen 
jedno z nich, to s umělým povrchem. 
Na trávě hraje jen profesionální 
mužstvo. Proto jsme rádi, že jsme 
si mohli zahrát na trávě,“ vysvět-
lil s úsměvem ředitel mládežnické 
akademie Marinos Koike Naofumi, 
jehož svěřenci při premiérové účasti 

překvapili vyzrálými výkony a nako-
nec brali páté místo.

 PLZEň? bíDa… 
Veleúspěšný debut předvedl i ně-
mecký Hamburk. Po tři dny před-
váděl konstantní výkony, a ač ně-
kolikrát remizoval (například 
i s Hradcem Králové či s Bohe-
mians), procpal se do závěreč-
ných bojů a nakonec v opatrném 
finále přetlačil Marseille. Oproti 
úspěšným nováčkům se nedařilo 
šampionovi z posledních dvou 
let – Sporting Lisabon sice zvládl 
první dva hrací dny, ale čtvrtfiná-
lová prohra na penalty s Atlétikem 
ho paralyzovala a nakonec skončil  
až osmý.
Portugalci si tak neužili atmo-
sféru závěrečných zápasů, které se 
v Edenu z tréninkových hřišť pře-
sunuly na to hlavní a které – stejně 
jako v předchozích sezonách All 
Stars Cupu – provázela skvělá atmo-
sféra. Bezmála tisícovka lidí ocenila 
každou pěknou akci či obětavý zá-
krok uznalým potleskem a zejména 
skupinka fandů Hamburku byla ve 
finále hodně slyšet.
Rostoucí zájem by možná pořada-
tele turnaje měl přimět k zamyšlení, 
zda by nebylo od věci příští rok ote-
vřít na hlavní tribuně více sektorů. 
Hlad po fotbale v Praze zkrátka je, 
a kdyby na utkání o medaile přišlo 

třeba dvakrát víc lidí, byla by kulisa 
ještě bouřlivější.
Další vykřičník, který letošní All Stars 
Cup napsal, se týká českých klubů. Ty 
obsadily poslední čtyři příčky a s vý-
jimkou Slavie, která dosáhla na šesté 
místo, nepředváděly výkony, na které 
by za pár let vzpomínaly. Například 
Plzeň byla loni poslední a letos se 
vydrápala jen o příčku výš. Jestli tu-
zemské mančafty v práci s mládeží 
nezaberou, ujede jim vlak. A byla 
by škoda chodit každý rok začátkem 
června koukat do Edenu na zápolení 
předních světových týmů s vědomím, 
že ty české jsou pro ně jen prachmi-
zerní sparingpartneři.

mláDEŽ

 konEČnÉ PořaDí  

 1. Hamburk
 2. Olympique Marseille
 3. Dinamo Záhřeb
 4. Atlético Madrid
 5. Jokohama Marinos
 6. Slavia Praha
 7. Chivas Guadalajara
 8. Sporting Lisabon
 9. Bohemians Praha 1905
 10. Györi
 11. Hradec Králové
 12. Inter Milán
 13. Dynamo Č. Budějovice
 14. Dukla Praha
 15. Viktoria Plzeň
 16. Příbram
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Finálový souboj může začít! 
Nakonec se z výhry radovali 
mladíci z Hamburku.



 inDiviDuÁLní trofEJE  

 Nejlepší hráč: Houssein Zakouani Said (Olympique Marseille)
 Nejlepší střelec: Davor Lovren (Dinamo Záhřeb)
 Nejlepší brankář: Daniel Toman (Slavia Praha)
 Nejlepší obránce: Victor Amoros (Olympique Marseille)
 Nejlepší záložník: Jean Carlo Yañez Cortes (Atlético Madrid)
 Nejlepší útočník: Mats Köhlert (Hamburk)
 Nejlepší trenér: Daniel Petrowsky (Hamburk)
 Nejlepší rozhodčí: Ondřej Pechanec
 Cena Fair play: Yokohama Marinos
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All Stars Cup 2014 přilákal do Edenu 
nejen zástupce slavných světových klubů, 
ale např. i Vladimíra Šmicra jako patrona. 
K vidění byly špičkové zápasy kategorie 
U16, v nichž se ovšem až na výjimku 
v podobě Slavie českým týmům nedařilo.



Pohybují se ve sportovním, kultur-
ním i společenském světě a rozhodli 
se své potomky podporovat v tom, 
co milují – tedy ve fotbale. I proto 
se bývalý atlet Roman Šebrle nebo 
třeba italský kuchař Emanuele Ridi 
stali hlavními tvářemi projektu 
Pražského fotbalového svazu MŮJ 
PRVNÍ KLUB, který v těchto dnech 
zaměřil svou kampaň na rodiče, 
kteří se rozhodují o sportovní bu-
doucnosti svých ratolestí.

„Cílem projektu Můj první klub je roz-
šířit členskou fotbalovou základnu. Pro 
většinu kluků a holek je fotbal prvním 
sportem, se kterým přijdou do styku. 
Díky němu aktivně sportují, udržují se 
v dobré kondici, tudíž jsou zdravější. 
Chceme přitáhnout pozornost rodičů 
směrem k fotbalu při výběru sportu pro 
své dítě a usnadnit proces přihlášení 
začínajícího sportovce do fotbalového 
klubu,“ říká předseda Pražského fot-
balového svazu Dušan Svoboda.
S myšlenkou této akce se naplno zto-
tožnili i Šebrle s Ridim. Oba podpo-
řili touhu svých synů stát se fotba-
listou. Jedenáctiletý Štěpán Šebrle 
aktuálně nastupuje za FK Dukla 
Praha, ve stejném klubu pak hraje 
i teprve osmiletý Giacomo Ridi.

 ZÁbava? nEJDůLEŽitĚJší! 
„Můj vztah k fotbalu je samozřejmě 
kladný, protože jsem ho od šesti do 

dvaceti let hrál, než jsem se plně za-
čal věnovat atletice. Takže doteďka ho 
pravidelně sleduju. Myslím si, že je to 
docela dobrá příprava pro všechny, 
kdo mají sport rádi. Děti se tam vy-
blázní a hlavně je to baví, což je pro 
mě i v případě Štěpána to nejdůleži-
tější - aby ho sport bavil. Mě fotbal 
vždycky bavil, věděl jsem, že u něj to 
bude stejné,“ svěřil se Roman Šebrle, 
několikanásobný atlet roku.
Tým projektu Můj první klub plá-
nuje ještě během června navštívit zá-
kladní školy společně s fotbalovými 
osobnostmi a týmem trenérů. Fotba-
lové umění bude předvedeno a vy-
učováno přímo v hodinách tělesné 
výchovy. „Fotbal má výhodu, že si 
seženete míč a můžete hrát kdekoliv. 
Můžete ho mastit na každém volném 
plácku a může hrát úplně kdokoliv. 
Synovy zápasy samozřejmě prožívám, 
ale mám zásadu na něj během nich 
nepokřikovat. Od toho má trenéra! Já 
mu k tomu pak vždycky řeknu svoje, 
když jedeme domů, protože si mys-
lím, že tomu přece jen trochu rozu-
mím. Ale snažím se to vždycky la-
dit spíš pozitivně. Nenadávám, když 
se mu nějaký zápas nepovede, ale 
spíš se ho snažím povzbudit,“ dodal  
Roman Šebrle.

 kDE HLEDat? 
Více o celém projektu se budoucí fot-
balisté i jejich rodiče dozvědí na webu 

www.mujprvniklub.cz, kde se nově 
objevuje i kalendář náborů. Tam si ro-
diče mohou najít termíny náborů jejich 
klubu či klubů v jejich městské části. 
Pražský fotbalový svaz navíc odmění 

100 začínajících fotbalistů či fotbalis-
tek značkovým míčem díky soutěži 
„Vyfoť se na náboru a získej míč“ – 
jedinou podmínkou je společná fotka 
dítěte a rodiče z náborů.

mláDEŽ

otcovÉ šEbrLE i riDi cHtĚJí Mít DoMa fotbaListy a Jsou tvÁřEMi ProJEktu Pfs
tExt a foto: 2SCore, S.r.o.

MůJ První kLub
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Roman a Štěpán Šebrlovi

Známý kuchař Emanuele 
Ridi se synem



Stal se olympijským vítězem i svě-
tovým rekordmanem. Dlouhou 
dobu vládl světu desetiboje. Pro 
ROMANA ŠEBRLEHO ovšem 
velkou vášní byl a stále je i fotbal. 
Možná právě proto se jeho syn 
Štěpán prohání v dresu pražské 
Dukly s kopačkami na nohou. Oba 
se stali tvářemi projektu Pražského 
fotbalového svazu Můj první klub.

JJ Jako profesionální sportovec jste 
pro svého syna vybral jako první 
sport fotbal. Co vás k tomu vedlo?
Hned několik důvodů a Štěpána jsem 
dal na fotbal cíleně. Za prvé jsem fot-
bal v mládí hrával taky. Je to výborný 
sport, ve kterém děti získají velkou 
průpravu. Už odmalička v něm musejí 
všichni dodržovat pravidla a respekto-
vat soupeře. To je velmi důležité.
JJ Dá se tedy říct, že Štěpán je do fot-

balu velmi zapálený?
Určitě. Chytlo ho to už na začátku. Za-
čínali jsme na Aritmě. Když mu bylo 
osm devět let, začal jsem uvažovat, 
jestli ho neposunout někam výš. Hrál 
s o rok staršími kluky a patřil mezi nej-
lepší. Jeho ročník 2002 se v Aritmě tak 
trochu rozpadl, což mi ulehčilo rozho-
dování. Oslovil jsem lidi z Dukly, tedy 
z prostředí, které moc dobře znám, zda 
by se na něj nepovídali a na rovinu mi 
neřekli, jestli na to má či nemá. No a už 
tam zůstal.
JJ Jak často vlastního syna sleduje 

při tréninku či zápasech?

Na tréninky chodím minimálně. Jsem 
především na jeho turnajích. Tam se 
hraje víc než jeden zápas, což mi dává 
možnost toho vidět víc.
JJ Říkáte, že si Štěpána v Dukle 

chválí. Pozorujete na něm, že by to 
mohl někam dotáhnout?
Když přicházel do Dukly, myslel jsem 
si, že to pro něj nebude takový skok. 
Ale mýlil jsem se. Dukla je, co se týče 
práce s mládeží, velmi vysoko. Tré-
ninky jsou propracované. Líbí se mi 
to. Řekl bych, že už během prvního 
roku udělal velký posun. 
JJ Jaký jste býval fotbalista? Snese 

syn srovnání?
Nepamatuju si přesně, jak jsem hrá-
val v synově věku, ale myslím, že 
jsem byl dobrej (směje se). Určitě 
vyšší a rychlejší než je teď Štěpán. 
Dával jsem spoustu gólů. Ale pak 
jsem si zlomil nohu v holenní i ste-
henní kosti a byl tři roky mimo. 
Z Rychnova nad Kněžnou jsem se 
neposunul dál. Kdybych se nezranil, 
mohlo to být jinak. Ale třeba taky ne. 
Štěpán je techničtější než já, v tomhle 
směru je na tom lépe.
JJ Vzhlíží k vám Štěpán jako ke spor-

tovnímu vzoru, nebo u něj v pokoji 
na stěnách visí spíš fotbalisti?
On mě příliš nezažil v té nejlepší 
formě. Začal mě vnímat, až když jsem 
šel s formou dolů. Bohužel. Takže u něj 
samozřejmě vedou fotbalisti jako Me-
ssi nebo Ronaldo. Zná i české hráče, 
o kterých nevím já. Takže idoly má.

JJ Znáte, jaké to je získat olympij-
skou medaili či překonat světový 
rekord… Přejete si, aby to zažil 
i váš syn?
Stoprocentně. Musím se ale přiznat, 
že mým snem nikdy nebyla olympij-

ská medaile. Snil jsem o tom, že dám 
gól ve finále mistrovství světa. To musí 
být úžasný pocit. Přál bych mu, aby 
přesně tohle zažil. Finále mistrovství 
světa nebo gól ve finále Ligy mistrů. 
To by si užil on a asi i já!

 aŤ syn roZHoDnE svĚtový šaMPionÁt! 
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Tváří projektu Můj první klub je 
i Pavel Karoch a snaha PFS byla vidět 
i během zápasů Gambrinus ligy…

Bývalý desetibojař Roman Šebrle 
do dvaceti let fotbal aktivně hrával!



 lEGPREss  HýŽďOVé SVALSTVO

 Základní poloha:  opěrky musejí navzájem svírat co nejostřejší úhel, cho-
didla jsou umístěna co nejvýše na široko se špičkami 
od sebe

 Během cviku  leží páteř celou dobu na opěrce a hýždě se nezvedají. 
S tahem je spojen výdech, s brzděním nádech.

 Počet opakování:  tři série po deseti
 Chyby:  zvedání hýždí, odlepení páteře od opěrky, chodidla příliš 

u sebe

 sHyby sE širokýM úcHoPEM  ŠIROKý SVAL ZáDOVý

 Základní poloha:  cvik je paralelou přítahu horní kladky k hrudníku, tělo 
se dostává do mírného záklonu

 Pohyb  je veden od hrudní kosti proti hrazdě, při shybu je vý-
dech, při brzdění nádech.

 Chyby:  špatná technika provedení, během níž se zapojí jiná sva-
lová skupina a může dojít i k bolestem kloubů (např. 
ohýbače paže, prsní svaly…)

 obrÁcEný PEck-DEck   MEZILOPATKOVé SVALSTVO

 Základní poloha:  sed čelem k opěrce zad, výška sedátka je volena tak, aby 
tlak vzad byl vykonán lokty, ty musejí být níž než ramena

 Ramena  se pohybují stejně jako při cvičení prsních svalů, v ob-
ráceném sedu však pracují i zádové svaly s vnějšími 
rotátory paží.

 Počet opakování: čtyři série po dvanácti
 Chyby:  špatné nastavení sedátka, příliš zvednuté lokty

V posledním dílu seriálu o cvičení ve fitnesscentru se společně s instruktorem 
z J&Z Fitness Studia v Praze 4 zaměříme na hýžďové a zejména zádové 
svalstvo. „Jeho dobré posílení zajišťuje dobré držení těla, pohyb trupu 
a lopatek. Obecně je důležité volit cviky, které neublíží a zároveň pomohou 
ochablé svalstvo posílit,“ říká Jiří Sivák na závěr seriálu…

fitnEss

sEriÁL o cviČEní a DoPLnĚní 
PříPravy fotbaListů
PřiPraviL: lukáš vrkoč foto: pavel Slavíček

Jak sPrÁvnĚ PosiLovat (v. DíL)

 30% sLEva – nabíDka Pro HrÁČE i kLuby 
Chcete obohatit přípravu o návštěvu posilovny? Nebo byste měli zájem 
o funkční trénink pod vedením odborníků? Fitness, alpinning, fitbox, 
zumba, pilates, flowin nebo bosu – to vše je připraveno pro fotbalisty 
i kluby z hlavního města se třicetiprocentní slevou. Stačí přinést 
potvrzení, že do konkrétního oddílu patříte, a cvičíte (skoro) zadarmo!
Kontakt: Chemická 951, Praha 4, www.dzejzi.cz
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se slevou pro malé i velké fotbalisty

Dovolená
v pohodě

Jméno a příjmení objednavatele zájezdu: .........................................................................................................................................................................

Rezervační číslo objednaného zájezdu: ........................................... Fotbalový klub:  ....................................................................................................

Více informací získáte a slevu uplatníte v našich pražských pobočkách:

Vodičkova 25, 110 00 Praha 1, a Španělská 2, 120 00 Praha 2
TENTO KUPON LZE VOLNĚ KOPÍROVAT A ŠÍŘIT MEZI ČLENY A PŘÍZNIVCE VAŠEHO KLUBU. NA VYŽÁDÁNÍ JEJ ZÍSKÁTE I VE VÝŠE UVEDENÝCH POBOČKÁCH.

Kupon na slevy z cen zájezdů CK ALEXANDRIA
pro členy a fanoušky Pražského fotbalového svazu:

14 %  z katalogových cen leteckých zájezdů z nabídky CK Alexandria*
  9 %  z katalogových cen zájezdů s vlastní a autobusovou dopravou*
  5 %  z last minute nabídek CK Alexandria*
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Jelikož jsme si již prošli různá 
témata a čeká nás letní přestávka, 
věnujeme se v tomto dílu dvěma 
tématům. První je způsob hod-
nocení hráčů a jejich vlastní 
sebehodnocení. Antonín Plachý, 
vedoucí trenérsko-metodického 
úseku FAČR, na stránkách Praž-
ského fotbalového speciálu při-
náší pokračování seriálu, v němž 
prezentuje názory zaměřené na 
trénink malých fotbalistů.

O startující dovolené budou mít 
trenéři čas přemýšlet, jak chtějí 
na děti působit v nové sezoně, co 
je učit, jak se chovat k nim i ro-
dičům a možná si trochu utřídit 
představy. Mohla by k tomu po-
moci kniha Učebnice fotbalu 
pro trenéry dětí (4–13 let), An-
tonín Plachý, Luděk Procházka, 
která vyjde v srpnu v edici ČOV. 
Texty, které jste pročítali, jsou 
zkrácenou podobou textů v učeb-
nici, jež jde do detailů, ačkoliv 
vše se napsat nedá. Knihu dopl-
ňují videa na webových strán-
kách FAČR (www.fotbal .cz) , 
která jsou postupně doplňována. 
Učebnice bude i novým textem 
k licencím C a B a pomůckou  
i pro další.
Symbolicky se tedy i v tomto textu 
objeví oba autoři a dvě témata zabý-
vající se pedagogickou částí, která 
jde více k hlavě a druhá část ke kon-
dičním předpokladům.

 HoDnocEní,  
 sEbEHoDnocEní 
Způsob hodnocení trenérem a rodi-
čem, možnost a způsob sebehodno-
cení svého výkonu a chování hráče 
mají vliv na utváření hráčovy osob-
nosti již v přípravce. V mladších 
žácích se tento vliv stává výrazným 
sám o sobě i ve svých důsledcích.

PříkLaDy: HoDnotí-Li 
HrÁČE JEn DosPĚLí, HrÁČ…
JJ neučí se vnímat a hodnotit sebe sama, 
oceňovat své silné a slabé stránky, 
což mu kromě jiného omezuje až za-
mezuje plánovat si reálné osobní cíle
JJ upevňuje si závislost na dospělém 
(všechny informace dostávám od 
dospělých), zvyká si na to, že o jeho 
názor dospělí nestojí
JJ nemá možnost rozhodovat se, po-
skytovat si zpětnou vazbu
JJ neučí se být vůči svému rozvoji ak-
tivní, ovlivňovat ho, být spolutvůr-
cem; zvyká si, že je manipulován, 
a zvyká si, že být manipulován je 
normální
JJ neučí se přebírat za své konání zod-
povědnost

PříkLaDy co, Jak a kDy 
MoHou HrÁČi HoDnotit:
1. absolvované cvičení nebo hru, 

trenér se ptá:
JJ na hodnocení cvičení: „Jak se 
vám líbilo? Co pro vás bylo těžké 
a co vám šlo snadno? Změnili 
byste ho nějak a jak?“

JJ na výkony hráčů: „Kdo poka-
ždé … trefil branku, přihrál 
přesně…? Když jste se rozbíhali, 
vnímali jste to?“

2. celý trénink, trenér se ptá:
JJ „Co jsme dnes všechno dělali? 
Kdo řekne, co je důležité u … (po-
dle toho, co se trénovalo)? Příště 
si to ještě zopakujeme a mohli by-
chom něco nového přidat. Co na-
vrhnete?“

3. utkání, trenér se ptá:
JJ „V čem jsme byli dobří? A co 
se nám dařilo úplně bombově? 
V čem by ses chtěl do příštího 
utkání zlepšit, Pájo, Vítku, …? 
Mohl bys to zkoušet už sám doma, 
jak? Byl soupeř v něčem lepší než 
my, v čem? Co by nám pomohlo, 
abychom to také tak uměli?“

4. týmová pravidla 
JJ na porušení jakéhokoli týmo-
vého pravidla kouč reaguje vždy.  
Příklad: „Oceňuji, že i v nepří-
jemném počasí se dnes všichni 
snažili trénovat se zájmem. Ale 
co ta Markova poznámka na 
Vojtu při poslední hře a Vojtova 
nabroušená odpověď? Máme 
pravidlo, respektuji a chci být 
respektován. Je taková hádka 
projevem vzájemného respektu? 
Petře, Luboši, co si o tom mys-
líte teď, už s chladnou hlavou?“ 
nebo příklad: „Než začneme tré-
novat, ještě se chci vrátit k minu-
lému týdnu. Myslím si, že jedno 
naše společné pravidlo jsme mi-

nulý týden nedokázali dodržet 
všichni. Které? Dokážeme se jím 
řídit dnes, zítra, celý týden? Na-
padá někoho nějaký důvod, proč 
bychom to neměli zvládnout?“

otÁZky a výZvy
1. Rozvoj jakých vlastností podporuje 

sebehodnocení hráčů?
2. Kdo by měl hodnotit první, hráči, 

nebo trenér? A proč?

 roZvíJíME u DĚtí  
 konDiČní sLoŽku? 
Někdo by si mohl snad odpověď 
zjednodušit a říci, že to není u dětí 
třeba. Neberme nikdy zjednodušu-
jící odpovědi jako ty správné, vět-
šinou bývají slepé.
Ve všech dříve uvedených hrách 
a cvičeních byla rozvíjena obratnost, 
rychlost, síla, i vytrvalost. Toto vše 
rozvíjíme hrou, ale děti by neměly 
být rozvíjeny jen fotbalově, což může 
přinést v budoucnu třeba i zdravotní 
komplikace. Pokud je jedna noha pře-
vážně stojná a druhá stále kope, po-
kud je zatěžována jen spodní část těla 
a horní nikoliv, vznikne časem sva-
lová nerovnováha, která způsobí řetě-
zovou reakci. Svalová (silová) disba-
lance se bude projevovat při každém 
běžeckém kroku a odrazu. Způsobí 
vyšší zatížení kloubů, kotníku, ko-
lena nebo kyčle na jedné noze, způ-
sobí neviditelné kulhání, které ná-
sledně pokřiví páteř či zapříčiní jiné 
vážné poruchy.

tRéNiNk
vícE roZMĚrů PříPravy DĚtí
ZÁvĚrEČný DíL MEtoDiky trÉninku MLÁDEŽE PřinÁší HnED DvĚ tÉMata
foto: pavel Slavíček
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Do činností, které by neměly v tré-
ninku chybět, proto řadíme komplex 
síla-rychlost-obratnost a nesmíme 
zapomínat na ohebnost, kterou nejvíce 
podpoříme pestrostí podnětů a prota-
hováním po tréninku. Pokud můžeme 
zorganizovat alespoň v zimních měsí-
cích jeden trénink týdně s náplní gym-
nastiky, juda, plavání či jiných aktivit, 
je to obrovský vklad do zdraví dětí, 
které by mohly být fotbalem v uve-
deném slova smyslu přetíženy. Ani to 
však nestačí. V mladších žácích mo-
hou mít veliké svalové rozdíly mezi 
pravou a levou stranou nebo zatěžo-
vanými a méně zatěžovanými svaly, 
nebo mohou být naopak připraveni na 
zvyšování zátěže, pokud děláme dosta-
tek kompenzačních aktivit.
Pokud má v běžném týdnu dítě tři fot-
balové tréninky a ještě utkání, což za-
bere asi 7–8 hodin aktivního, ale ve-
směs jednostranného pohybu, mělo 
by se v podobné míře věnovat jiným 
pohybovým aktivitám, které tuto jed-
nostrannost vyrovnají. Takové kom-
penzační aktivity již nezajistí klub 
a opět se vracíme k potřebě spolupráce 
s rodiči, kteří by od nás tuto informaci 
měli dostat. Jízda na kole, plavání, pro-
cházky, drobné hry venku nebo hravé 
praní se s dětmi v obýváku zajišťují 
zdravý tělesný rozvoj, ale nastavují 
dobře i rodinné klima, kde si rodiče 
hrají s dětmi. Další dobrou příležitostí 
je správně vedená tělesná výchova ve 
školách a její dostatek. Nelze nepřipo-
menout spolupráci s rodiči.

PLÁnovÁní v trÉninku 
fotbaLu
Jak ale řadit rozvoj síly trupu a paží do 
tréninku, který je plný fotbalu = rych-
losti, obratnosti, síly a vytrvalosti, ze-
jména nohou?
Příklad kombinace rozvoje síly ve 14 
dnech: může být i každý trénink 5–10 
min. a nemusí být v kuse, ale chvíli na 
začátku, chvíli uprostřed a na konci. 
1. trénink: turnaj v judu; 

2. trénink: medvědi (1. foto) + přeta-
hování lanem; 

3. trénink: nabuzení břicha boxem + 
lavice (2.–3. foto) + 3 × 3 kliky + kolik 
kdo dovede udělat shybů na zábradlí; 
4. trénink: kompenzační cviky rovno-
vážných cvičení + cvičení silově rych-
lostně obratnostní s míčem; 

5. trénink: prkna (4. foto) + přelézání 
nějakých překážek či šplh na laně; 
6. trénink: turnaj ve vytlačování ze 
čtverce 2 × 2 m.
V zimním období ale můžeme zařadit 
jeden trénink týdně téměř výhradně 
zaměřený na tyto schopnosti a doved-
nosti, což ale neznamená, že by ne-
mohl být přítomen míč. Pokud napří-
klad hráč skočí na trampolíně salto, 
může hned poté zpracovávat míč le-
vou a pravou nohou, než jde na další 
salto. Zejména v mladší přípravce, 
ale i směr k mladším žákům, se ne-
musíme bát plánovat třeba v prosinci 
až březnu jen dva fotbalové tréninky 
a jeden, který rozvíjí sílu-rychlost-ob-
ratnost, například pomocí gymnastiky, 
juda či jinými kombinacemi.
Teď před létem mezi sezonami nelze 
nezmínit vytrvalost, na jejímž speciál-
ním rozvoji ještě mnozí trenéři zůstali 
v minulém století. Stopky a běhací sé-
rie nebo druhý extrém, kdy méně po-
učení říkají, že ji nerozvíjíme.
Pokud mluvíme o stereotypním bě-
hání dlouhých tratí či rádoby vědecké 
stavbě tréninku na atletickém oválu, 
tomu je možné říci ne! Rozvoj vytr-

valosti se však děje přirozeně herními 
formami nebo rychlostně laděným 
tréninkem. Dlouhodobá vytrvalost, 
odborně nazývaná aerobní vytrva-
lost, je podmíněna tím, kolik energie 
tělo vyrobí pro činnost svalů za do-
statečného přístupu kyslíku. Kyslík 
přivádí krev z plic a spolu s cukry 
a dalšími látkami jej rozvádí do těla 
a přímo do svalů.

aŤ HraJí HoDinu
Do cca 11–12 let je schopnost vstřebá-
vat a využívat kyslík stejná pro kluky 
i holky. Kyslík je vázán na železo 
v krevním barvivu hemoglobinu, jehož 
koncentrace se okolo 16 let věku po-
dobá koncentraci dospělého člověka. 
U kluků v období 14–16 let kapacita 
spotřeby kyslíku prudce narůstá a pak 
již roste pomaleji, ačkoliv maximum 
je okolo 20 let věku. Plyne z toho asi 
tolik, že pro vytrvalostní rozvoj je ob-
dobí do 15–16 let věku vhodné a ze-
jména tak celkově podporuje stavbu 
těla a funkci vnitřních orgánů pro poz-
dější špičkové výkony.
Do ukončení puberty jsou jako stan-
dardně používaný tréninkový prostře-
dek nevhodná cvičení tzv. anaerobní 
vytrvalosti = velmi intenzivní cvičení 
s požadavkem na maximální nasa-
zení (dlouhé, velmi intenzivní běhy 
a opakované sprinty, kde má orga-
nismus nedostatek kyslíku), která tr-
vají cca od 15 sekund do zhruba 1–2 
minut. Po patnáctivteřinovém sprintu 
se vnitřní prostředí organismu začíná 
měnit díky zplodinám vyplavovaným 
do svalů a krve – metabolity, z nichž 
nejdiskutovanější je tzv. laktát neboli 
sůl kyseliny mléčné. Pokud je dostatek 
kyslíku, je laktát energetickým zdro-
jem, nikoliv pouhým odpadním pro-
duktem. Pokud není dostatek kyslíku, 
zhoršuje se koordinace pohybu a tedy 
schopnost hrát s míčem. Ne že by ne-

bylo možné taková cvičení v katego-
riích mladších žáků nikdy zařadit, ale 
jsou to spíše cvičení na rozvoj vůle 
a v tréninku jsou výjimkou.
U dětí včetně mladších žáků je to vět-
šinou ztráta času, protože nemají ještě 
aktivní enzymy, které je štěpí a začnou 
se dostatečně v organismu vytvářet až 
v pubertě. Dorostenci či dospělí často 
pro rozvoj anaerobní vytrvalosti hrají 
1–3minutové úseky hry v počtu 3:3–
4:4 a snaží se o maximální nasazení. 
Trenér dodává do hry okamžitě míče, 
omezuje doteky, vymezuje pásma, aby 
byla intenzita hry co nejvyšší. Déle 
než cca 2–3 minuty by bez poklesu 
intenzity hráči nevydrželi. Vhodným 
dávkováním se tak rozvíjí schopnost 
i v konci zápasu sprintovat a rychle 
regenerovat, ale u dětí to z výše uve-
dených způsobů neplatí. 
U dětí jde o jiný záměr těchto her, 
takže je můžeme nechat hrát v počtu 
4:4 či podobném i hodinu a nemusíme 
mít strach o přetížení. Děti si odpo-
činou, pokud již nemohou, a nikdo 
je v tom případě nemá nutit do hry. 
Hlavní záměr těchto her je, aby se děti 
dostaly často k míči a hrály, jak dlouho 
chtějí či mohou. Je to organizovaná 
obdoba  malých hřišť – plácků, na 
kterých se pilovaly herní dovednosti 
a budovala herní kondice v minulých 
dobách. Platí zde jednoduchá rovnice: 
Dobrá technika šetří energii.
A pokud jste viděli úvodní utkání 
mistrovství světa Brazílie – Chorvat-
sko, bylo to jako reklama na pláckový 
fotbal plný kliček přes jednoho i dva 
hráče a hry na malém prostoru, kdy 
se na pár metrech čtverečních pohy-
bovalo 6 až 8 hráčů.
Hezké léto, a pokud trénujete děti, 
vždy přemýšlejte, co je v organizaci, 
pravidlech či vedení to podstatné (in-
dividuální rozvoj) a co přijde až s ča-
sem (tým).

Pražský fotbalový svaz také najdete na:

www.facebook.com/fotbalpraha
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Hrát fotbal vydrží 
děti klidně hodinu.
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I velmi mladí hráči by 
měli dostat prostor na 
hodnocení tréninků.



Po čtyři roky kralovala Slavia ligové 
tabulce a Josef Bican, nejcennější 
klenot v její koruně, ligovým ka-
nonýrům. Série čtyř mistrovských 
titulů z let 1940 až 1943 se stala 
novým rekordem soutěže. A Pepi 
sám k tomu v souhrnu všech čtyř 
ročníků přispěl 172 góly! Fanoušci 
červenobílých byli v sedmém nebi. 
Zato pro rudé to věru nebyla 
šťastná léta…

Blížící se sparťanské těžké časy zvěs-
tovalo už čtvrté místo v konečné ta-
bulce ligy 1940–41. Bilance z derby – 
na podzim výhra 2:1, na jaře plichta 
1:1 – sice potěšila, ale co byla sama 
o sobě platná, když v závěrečném 
účtování rudí zaostali za mistrov-
ským týmem o osm bodů? To proto, 
že z dvaceti zápasů s ostatními soupeři 
plných devět prohráli!
Brzy se měli na vlastní kůži přesvěd-
čit, že nikdy není tak zle, aby nemohlo 
být daleko hůře. Následující podzim 
se proměnil v jeden velký horor! Jak 
jinak nazvat žebrácké tři bodíky z je-
denácti zápasů? A ještě ke vší té hrůze 
s pečetí debaklu 0:7 se Slavií v lou-
čení před zimní přestávkou!
Teprve tehdy se vedení klubu probralo 
z letargie, se kterou přihlíželo pozvol-
nému poklesu až k tomuto hořkému 
konci, a začalo se ohlížet po oprav-

dových posilách. O pomoc požádalo 
i věčného rivala. Odpověď Slavie byla 
velkorysá: půjčíme vám jednoho hráče 
a můžete si vybrat kohokoliv – kromě 
Bicana. Sparťané sáhli po stárnoucím 
kanonýrovi Vojtovi Bradáčovi, který 
pak k jejich záchraně přispěl šesti 
góly. Ale nejprve se v jarní premi-
éře ještě museli protrpět další slávi-
stickou lekcí, tentokrát 1:8! Nakonec 

skončili sedmí. Po podzimní kalvárii 
to byl malý zázrak.
To všechno odnesl čas. Do následují-
cího ročníku už Sparta znovu vykro-
čila se stabilizovaným týmem, jehož 
sebevědomí rostlo od zápasu k zá-
pasu. Skončil druhý a přitom dokázal 
dát mistrům ze Slavie dvakrát po pěti 
gólech (5:3 a 5:2). Se třetím Baťou ale 
na jaře ve Zlíně prohrál 4:5.

 sPaniLÁ JíZDa oD 7. koLa 
Už od svého vstupu do elitní soutěže 
v roce 1938 patřili „Ševci“ k nejne-
bezpečnějším soupeřům. Povzbuzeni 
bronzovým stupínkem vtrhli do no-
vého ročníku 1943–44 jako vichřice, 
před 7. kolem vedli ligový peloton bez 
ztráty jediného bodu a v novém domá-
cím klání se Spartou rozhodně chtěli 
znovu zvítězit a ještě tak upevnit své 

HistoRiE

kaPitoLy Z DĚJin PraŽskÉHo fotbaLovÉHo svaZu: 
PotýkÁní o LiGovÉ boDy PřED sEDMDEsÁti LEty
tExt: MiloSlav jenšík foto: arChiv auTora

ani JEDnou na LoPatkÁcH!
Sparťanští mistři ligy a pohároví vítězové 
v roce 1944. Zleva stojí Kolský, Zástěra, 
Šmejkal, Ludl, Říha, Koubek a Košťálek, před 
nimi jsou Horák, Zmatlík, Vejvoda a Senecký.

Snímek z ďolíčku z roku 1943 zachycuje 
souboj vršovického Oldřicha Urbana staršího 
s rakovnickým gólmanem Vlastimilem 
Roncem; v pozadí František Mlejnský.
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postavení na špici. Hosté ovšem měli 
proti jarnímu zápasu v sestavě tři nové 
muže a všichni té říjnové neděle patřili 
k nejlepším na hřišti: v brance Karla 
Horáka, v obraně Jiřího Zástěra (oba 
přišli z Pardubic) a uprostřed útoku Ja-
roslava Vejvodu.
Zlínský stadion praskal ve švech. Ofi-
ciálně byl zaznamenán místní rekord 
návštěvy 14 000 diváků, ale ještě než 
se policii podařilo hlediště uzavřít, pro-
nikly do něj stovky dalších nadšenců. 
Když kapitáni Rudolf Bartonec v bí-
lém a Karel Kolský v rudém dresu vedli 
týmy na trávník, očekávala se velká 
fotbalová bitva.
Jenže už v 1. minutě zmrazil natěšené 
valašské fanoušky Jan Říha hlavič-
kou ze shluku před brankou. Boj se 
stále přiostřoval a doplatil na to Zlín, 
který v závěru první půle přišel o obě 
křídla. Střídání si tehdy a ještě dlouho 
potom dovedli představit jen nejod-
vážnější snílci – a hrát v devíti proti 
rozjeté Spartě? Ta po přestávce zvy-
šovala své vedení až na 4:0. Teprve 
pět minut před koncem Zlínští po ro-
hovém kopu dali alespoň čestný gól. 
Říha byl hrdinou vítězného týmu. 
První a poslední sparťanský gól 
vstřelil sám, na třetí přihrál!
Rudí po tomto utkání obsadili ve-
doucí pozici a už ji až do konce sou-
těže nikomu nepůjčili. Slavii pora-

zili už před výletem na Valašsko 3:1 
a v jarní odvetě 1:0. Během 26 kol 
ztratili pouze čtyři body remízami na 
hřištích čtvrté Viktorie Plzeň, devá-
tých Pardubic, desáté Bohemky a je-
denácté Olomouce.
Z patera pražských zástupců v soutěži 
skončila Slavia druhá, Viktorka pátá, 
Bohemka desátá a Nusle poslední. Po 
dvou letech opouštěly soutěž a už se do 
ní nikdy nevrátily.

 nasHLEDanou v LEPšícH  
 ČasEcH! 
Sparťané se stejně jako rok předtím 
potkali ve finále Českého poháru s pl-
zeňskou Viktorkou a znovu ji dvakrát 
porazili: tentokrát to bylo 4:2 a 4:3 
a vyneslo jim to double.
Na podzim už se nová liga neroze-
hrála. Fotbalový svaz své rozhodnutí 
vysvětlil blížícími se frontami a oba-
vami z náletů – a nikdo, ani ti nejvášni-
vější fanoušci, se pro to na něj nezlobil. 
Po jarní invazi Spojenců do Normandie 
a nových úspěšných ofenzivách Rusů 
všichni cítili, že se konec války i na-
cistického panství v naší zemi neod-
vratně blíží.
Hráči i jejich fanoušci se při tom půstu 
o to víc těšili na obnovení českoslo-
venské ligy a nové mezinárodní zápasy. 
Ale mělo to trvat ještě téměř celý ne-
konečný rok…

 Panovník a JEHo Dvůr 
Králem ligových střelců ročníku 1943–
44 se stal – jak jinak – Bican s 57 góly 
a byl to jeho osobní rekord. Nastřílel 
jich tehdy víc než druhý Jiří Zmatlík 
ze Sparty (28) a kterýkoli ze dvou ka-
nonýrů, kteří se dělili o třetí a čtvrtou 
pozici; Vladimír Hönig z Viktorie Pl-
zeň a Ladislav Kareš z vršovického 
Ďolíčku si připsali po 24 zásazích. 
Následoval Jaroslav Vejvoda ze Sparty 
(23). Zmatlíka získala Sparta před ja-
rem 1942. Už tehdy král komiků Vlasta 
Burian, kdysi její gólman a teď jeden 
z největších fanoušků, říkal: „Měli jste 
je ze SKEPu přetáhnout oba, Zmatlíka 

i Vejvodu. Ti dva patří k sobě!“ Zhruba 
po roce na jeho slova konečně došlo. 
Na malého „Vejvodíka“, příštího slav-
ného trenéra, si Burian vůbec potrpěl. 
Dokonce ho na nějaký čas zaměstnal 
ve svém divadle.

 GóLů Jako MÁku 
V těch letech se u nás hrál bezelstný 
útočný fotbal. Ani největší outsi-
deři proti žhavým favoritům nebe-
tonovali, ale přes utrpěné výprasky 
až do konce hráli, co to dalo. Do-
šlo i k divokým přestřelkám (třeba 
Nusle – Slavia 4:7, Kladno – SK Pl-
zeň 6:4, Bohemians – Olomouc 5:4) 

a ke dvěma dvouciferným výsledkům 
(Sparta – Nusle 10:1, Slavia – SK Pl-
zeň dokonce 12:2). Divákům se to sa-
mozřejmě líbilo, to dokládaly veliké 
návštěvy. Brzy po osvobození však 
vyšlo najevo, že na mezinárodním 
poli už se takhle hrát nedá…

 kDyŽ uŽ o nic nEšLo!? 
Jak se blížil závěr soutěže, stupňo-
valo se úsilí soupeřů Sparty prolo-
mit její neporazitelnost. Všechno 
marné… Před utkáním posledního 
kola Viktoria Žižkov – Sparta spor-
tovní tisk vybičoval tuto atmosféru až 
do krajnosti. Vlastně se už jinak o nic 

nehrálo: primát rudých nikdo ohrozit 
nemohl, stejně jako pátou pozici pru-
hovaných, kteří se do ligy vrátili po 
dvouletém vyhnanství. Vzdor tomu 
se na tehdejším viktoriánském sta-
dionu ve Strašnicích sešla rekordní 
návštěva ročníku: 35 000, podle ně-
kterých zdrojů dokonce až 40 000 fa-
noušků všemožného vyznání. Jedni 
chtěli na vlastní oči vidět dotažení sé-
rie bez porážky až k vrcholu a druzí 
si přáli pravý opak. Tisíce diváků se 
usadily i na betonu klopeného cykli-
stického oválu. Sparta nenechala nic 
náhodě a suverénně dokormidlovala 
loď utkání až k vítězství 4:0.

 DobovÉ stříPky 

Ve finálovém utkání Českého poháru na 
Roudné v Plzni zastavuje sparťan Karel 
Kolský Vladimíra Perka z Viktorie, 
vpravo je Gustav Moravec.

Ladislav „Roura“ Kareš, nejúspěšnější 
střelec klokanů v lize 1943–44

Chudičký stadion Viktorky ve Strašnicích při 
utkání se Spartou v posledním ligovém kole

Slavia po sérii čtyř ligových prvenství už 
titul neobhájila. Zleva Bican, Luka, Říha, 
Hampejs, Hemele a Bradáč, v „přízemí“ 
Finek, Žďárský, Průcha, Kopecký a Holman.
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Už od začátku 90. let platí za pravi-
delné účastníky přeboru, jednou za 
čas si však Cholupice na pár sezon 
neplánovaně odskočí o patro níž. 
Období půstu v I. A třídě je teď 
ale po třech letech konečně pryč. 
A v pravý čas – letos totiž tradiční 
klub z jižního okraje Prahy slaví 
90. narozeniny!

Ve vesnici, která tehdy ještě zdaleka 
nebyla součástí metropole, se fotbal 
začal hrát v roce 1924. Cholupický FK 
už tenkrát ctil černo-bílou barevnou 
kombinaci, jen hřiště leželo jinde – 
u letiště Točná. Ve třicátých letech 
půjčila ale obec fotbalistům pozemek, 
na kterém je hřiště dodnes. Po druhé 
světové válce pak klub získal areál do 
trvalého vlastnictví.

 LEGEnDa JinDra vÁcHa 
Na přelomu 50. a 60. let tu svépomocí 
vyrostly zděné kabiny, poté malá tri-
buna (ta stojí doposud) a v roce 1972 se 
objevilo i oplocení hřiště. V roce 1988 
přistavili Cholupičtí klubovnu s ma-
lým bufetem a na začátku 21. století 
se vesnické hřiště definitivně změnilo 
na útulný stadionek – vyrostly tu totiž 
stožáry umělého osvětlení, nahodila se 
fasáda a budovy dostaly novou dlažbu.

Sokol Cholupice je jedním z ne-
mnoha klubů, které nikdy nepřerušily 
svou činnost. Ani za německé oku-
pace nepřestali funkcionáři a hráči 
i přes zákaz shromažďování schů-
zovat a věnovat se milovanému fot-
balu. Zároveň v Praze nenajdete moc 
klubů, které by si svých legend vážily 
natolik, že by jejich jméno daly do 
názvu svého stadionu.

Cholupičtí ho pojmenovali po ikoně 
šedesátých let Jindřichu Váchovi. 
Tedy spíš Jindrovi než Jindřichovi. 
„On mu tady nikdo neřekl jinak,“ 
usmívá se předseda Ladislav Pola-
necký a už ve vážnějším duchu do-
dává: „Byla to ústřední postava cho-
lupického fotbalu, vedl to tady čtyřicet 

let. V roce 2004 bohužel tragicky za-
hynul, takže těch dnešních úspěchů se 
nedožil,“ vzpomíná.
Další důležitou postavou zdejšího 
fotbalu byl Karel Burda. Ten stál 
po boku pana Váchy, vedl kroniku, 
psal komentáře z utkání, byl hráčem, 
správcem i předsedou. I díky němu 
jsou dnes Cholupice tradičním, sta-
bilizovaným a úspěšným klubem. 

V posledních letech se vedení na-
víc podařilo dohnat „restíky“ v ob-
lasti mládeže, a tak dnešní caparti 
mohou snít o tom, že se zařadí po 
bok známých hráčů, kteří černo-bílý 
dres v minulosti oblékali. Patří mezi 
ně například někdejší tahoun Vikto-
rie Žižkov Roman Janoušek, gólman 

Slavie i reprezentace František Zlá-
mal nebo třeba známý kouč Vlastimil 
Petržela. „Vlasta je dodneška ofici-
álně naším hráčem. Kdysi ho přivedl 
právě Jindra Vácha, hrával za nás 
v době, kdy trénoval Slavii,“ vzpo-
míná předseda.
Ladislav Polanecký je šéfem cho-
lupického fotbalu čtvrtým rokem 
a k ruce má místopředsedu Václava 
Poláka, vedoucího mužstva Radka 
Janouška a šéfku mládeže Hanu 
Kneblovou. „Hospodářkou je Irena 
Janoušková, důležitou roli mají 
i asistent trenéra Petr Rezek a bratr, 
dlouholetý bývalý kapitán áčka Pa-
vel,“ vypočítává Polanecký. „Ale 
nerad bych na někoho zapomněl. 
Podstatná je samozřejmě i role tre-
néra Rudolfa Kahleho, pod kterým 
jsme se teď dostali do přeboru,“ vy-
zdvihuje kouče, který mužstvo pře-
vzal před rokem.

 tvrDÁ ruka trEnÉra 
Jeho poněkud tvrdší přístup byl pro 
vstup mezi pražskou elitu zásadní. 
„Je nekompromisní, vyžaduje disci-
plínu, a to jsme asi potřebovali. On 
byl asi hlavním impulzem, díky kte-
rému jsme se dostali do přeboru,“ 
zdůrazňuje Pavel Rezek. „My jsme 

 tJ sokoL cHoLuPicE 

Rok založení: 1924  Vývoj názvu klubu: Cholupický FK, FDTJ 
Cholupice, DTJ Cholupice, DTJ Sokol Cholupice, TJ Sokol Cholupice 
 Úspěchy: opakovaná účast v pražském přeboru, vítěz Teskahor po-

háru PFS (2008)  Současnost: I. A třída - skupina B, od nové sezony 
pražský přebor  Počet týmů: dva týmy mužů („A“ – I. A třída – sku-
pina B, „B“ – I. B třída – skupina B), starší žáci, mladší žáci, starší 
přípravka, mladší přípravka

klub

cHoLuPicE na DLouHo uvíZLy v i. a tříDĚ, 
tEď sLaví PostuP i 90. naroZEniny

Po třEcH LEtEcH konEČnĚ PřEbor!

tExt: šTěpán šiMůnek foto: onDřej hanuš
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Do Cholupic nejezdí soupeři rádi. 
A nejen proto, že zejména poslední 
dobou tu dostávají pořádné příděly 
(v letošní sezoně tu domácí ztratili 
pouhý bod za remízu s Braníkem). 
Místní hřiště má totiž jedno speci-
fikum – je do kopce! Na zápasy to 
však podle předsedy Polaneckého 
nemá vliv. Naopak. Fotbal v Cholu-
picích táhne, návštěvy tu přesahují 
stovku a vedení už dumá, jak pří-
větivý areál ještě zútulnit. I když 
naráží na věčný problém – peníze…

Areál v Cholupicích je skromný, ale 
o to útulnější. Najdete tu příjemnou 
hospůdku i zastřešenou tribunu pro 
desítky diváků.
Tamní hřiště má odnepaměti cha-
rakteristickou zvláštnost – vede do 
kopce. „Co já pamatuji, tak dřív do-
konce víc než dnes. Vzpomínám, že 
když se tu na konci šedesátých let 

dělala silnice, tak jsme požádali, 
jestli by nám to nemohli srovnat. 
Což taky udělali. Ale tehdejší vedení 
řeklo, že už je to dobré, že to stačí. 
No, jak vidíte, tak není,“ směje se 
předseda Polanecký.
Cholupičtí by hřiště samozřejmě chtěli 
„zplacatit“, ovšem to je dnes otázka 
milionů korun. Více než metr a půl 
velký rozdíl mezi dvěma rohovými 
praporky (diagonálně) prý navíc při 
fotbale není znát. „Ten vliv je zane-
dbatelný. Mužstva si na to zvykla, na-
víc na mnoha místech v Praze najdete 

hřiště, která jsou v dezolátním stavu, 
zatímco to naše je, troufám si říct, na 
skvělé úrovni. Máme nové zavlažování, 
o trávník je skvěle postaráno. Chválí 
nám ho i soupeři,“ tvrdí předseda.
Pozemek, na němž leží stadion Jin-
dry Váchy, je ve vlastnictví klubu. 
Není ovšem natolik velký, aby se 
sem vešlo hřiště s umělou trávou. 
„Proto máme jen takový drobný plá-
cek, který ale nemá rozměry ani žá-
kovského hřiště. Navíc i kdybychom 
umělku chtěli, stálo by to hrozně moc 
peněz, které teď zkrátka nejsou.“

Finance hrají podle předsedy roli 
i v případných úpravách budovy 
s kabinami a kantýnou. „V současné 
době je vypracovaná studie na ná-
stavbu a kompletní rekonstrukci ob-
jektu, která je vyčíslená zhruba na 
devět milionů korun. Požádali jsme 
Prahu o grant, zkoušíme různé cesty, 
protože sami to nezaplatíme, ani kdy-
bychom se rozkrájeli.“
Větší tribuny, druhé patro s no-
vým sociálním zázemím, ochozem 
a kabinami je stejně jako rovné 
hřiště hudbou budoucnosti. I tak 
je ale cholupický stánek oblíbený 
a hojně navštěvovaný. „Chodí sem 
pravidelně kolem stovky diváků, 
někdy i sto padesát, hodně jich 
jezdí i na venkovní zápasy. Což je 
snad důkaz toho, že se tu fotbal dělá 
dobře,“ věří kapitán Pavel Rezek. 
„Snad to tak bude vypadat i v pře-
boru,“ zasní se.

to měli dobře rozehrané i loni, ale až 
díky kvalitnímu trénování a vhodnému 
doplnění si mančaft sednul a konečně 
se povedl postup,“ dodává kapitán.
Letošní sezonou projel Sokol Cho-
lupice jako nůž máslem, v té příští, 
přeborové, to však bude logicky těžší. 
„To určitě ano. Budeme muset vhodně 
posílit, ale myslím, že na střed tabulky 
by to být mohlo. Ale samozřejmě ne-
chci být špatným prorokem,“ upozor-
ňuje Polanecký. „Samozřejmě je na-
ším cílem, aby se Cholupice v přeboru 
zabydlely na co nejdelší dobu. Určitě 
máme na to, abychom tam hráli dů-
stojnou roli,“ doplňuje Rezek.
„Myslím, že Cholupice měly ve fot-
balové Praze vždycky dobrý zvuk, 
takže by si zasloužily pobýt v pře-
boru víc než třeba dva roky. Je to 
určitě dosažitelný cíl,“ přemítá ka-
pitán. „Slyšel jsem spoustu hlasů, že 
pro nás je přebor přepych, ale není 
to tak. Daleko víc lidí nám potvrzuje, 
že to děláme dobře. Je tu příjemný 
areál, což dokazují i víc než solidní 
návštěvy,“ dodává předseda.

Na rok 2014 budou v Cholupicích 
vzpomínat dlouho a rádi. Nejen proto, 
že se konečně povedlo ukopat vy-
sněný postup, ale i kvůli významnému 
jubileu. Devadesátiny se klub pocho-
pitelně rozhodl oslavit, ovšem vedení 
nechtělo 21. června pompézní vese-
lici. „Žádné horentní bankety nebo 
obří rauty. Přemýšleli jsme o pozvání 
například staré gardy internacionálů, 
ale nakonec jsme usoudili, že to bude 
komornější. Zápasy mladých kluků 
a chlapů, kteří tu dřív hráli, k tomu po-
sezení, decentní občerstvení, muzika. 
Zkrátka aby to odpovídalo naší filozo-
fii a místnímu prostředí,“ vysvětluje 
Ladislav Polanecký.
Jestli se vyplní cíl – nebo spíš sen – 
všech Cholupičáků a klub se stabilizuje 
v přeboru, možná bude v roce 2024 dů-
vod k mnohem větším oslavám. Přece 
jen zapít sté narozeniny a zároveň deset 
let působení v přeboru by stálo za to. 
„Bylo by to krásné, ale to je ještě hodně 
daleko. Chceme se zkrátka usadit v pře-
boru a hrát ofenzivní, pohledný fotbal,“ 
shodují se předseda a kapitán.

 staDion tJ sokoL cHoLuPicE 

 Název: Stadion Jindry Váchy  Adresa: Hrazanská 128, Praha 12 Cho-
lupice, 143 00  Dopravní spojení: 30 sekund pěšky od autobusové za-
stávky Cholupice (linky 173 a 341)  Počet hřišť v areálu: jedno trav-
naté, jeden tréninkový plácek

 HřištĚ MaJí Do koPcE 
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Na fotce to vidět není, 
ale hřiště Cholupic je 
opravdu do kopce!

Pohodová fotbalová 
atmosféra, ta k čerstvému 
vítězi I. A třídy patří…



Před lety po něm pokukovala Sla-
via, ale VLADIMÍR KRáLOVSKý  
nakonec zůstal oddaný Kyjím, 
které ho vychovaly a s nimiž 
si zahrál i pražský přebor. Po-
dobně věrný je zkušený brankář 
i profesi šoféra. Nejdřív sedával 
za volantem náklaďáku, teď už 
jedenáctým rokem řídí dálkový 
autobus. Práci, která z něj udělala 
experta na chorvatská letoviska 
a v níž není nouze o mnohdy po-
zoruhodná setkání s účastníky 
zájezdů, si nemůže vynachválit.

Vladimír řídí „odnepaměti“ – nej-
dřív náklaďák a od roku 2003 dál-
kový autobus. Ke změně vozidla ho 
tehdy dotlačil jeho táta. „Pořád mě 
do toho nutil, on totiž podobně jako 
já celý život řídil. Já nejdřív nechtěl, 
ale pak jsem si řekl, že to zkusím, 
a dnes jsem za to rád, protože mě to 
vážně baví,“ vzpomíná opora Kyjí. 
„Jeden známý mi potom dohodil do-
pravce, pro kterého dělám dodnes,“ 
popisuje muž, jehož chlebodárcem je 
firma Bus Doprava Smola.

 nĚkDy Musí voLat PoLicii 
Díky své profesi už projel kus světa, 
přičemž lokality, do kterých míří, se 
logicky mění podle ročního období. 
„Teď začala sezona, takže to je hlavně 
Chorvatsko, ale jinak vlastně celá Ev-
ropa. Portugalsko, Finsko, Skotsko,“ 
vypočítává. „Mimo sezonu máme na-
smlouvané různé cesty po republice, 
cizince vozíme třeba do Vídně nebo 
do polského Krakova. A často jezdíme 
na soustředění s fotbalovými a hoke-
jovými kluby. Třeba s Kralupy nebo 
s béčkem Sparty.“
Cesty se sportovci i s „dovolenkáři“ 
bývají podobné. Odveze je na místo 
a zase mašíruje zpátky do Česka. 
Buď s jinou várkou turistů, nebo za 
jiným kšeftem. Práce zkrátka ne-
čeká. „Někdy ale jezdíme i pobytové 
zájezdy. To znamená, že si určitá sku-
pina lidí objedná bus na celou dobu, 
třeba na pět dní, a my je pak vozíme 
po výletech,“ vysvětluje.
Co se týče sezonních túr, cílem je 
hlavně Chorvatsko. Tam by Vladimír 
Královský obstál nejen jako řidič, 
ale s trochou nadsázky i jako prů-

vodce. Za roky cestování do země, 
kterou Češi tak zbožňují, totiž po-
znal snad všechna tamní letoviska. 
„Tam bych mohl jezdit snad i podle 
paměti, už ani nemůžu spočítat, ko-
likrát jsem tam byl. Navíc tam občas 
nejezdím pracovně, ale i na dovole-
nou,“ prozrazuje.
Při zájezdu s autobusem plným Če-
chů (do MANů a Mercedesů, které 
Vladimír řídí, se jich vejde od 49 do 
57) pochopitelně nesmějí chybět ani 
osvědčené fórky a hlášky. „Třeba na 
to, jestli mají vracet podšálky jako ve 
filmu Účastníci zájezdu, se nás lidi 
ptají skoro pořád,“ vypráví s úsmě-
vem gólman Kyjí.
Téměř jisté je i to, že rok co rok 
mu do busu směr Balkán nastupují 
stejné tváře. „Do Chorvatska jezdí 
vesměs jedni a ti samí lidé, takže už 
se za ty roky známe.“
Drtivá většina Vladimírových „kli-
entů“ je bezproblémová a jeho 
služby si pochvaluje. Občas ale 
musí řešit i konfliktní situace. 
„Stalo se i to, že jsme na pána mu-
seli volat policajty. Dojeli jsme do 

ProfEsE

GóLMan kyJí vLaDiMír krÁLovský JE řiDiČEM DÁLkovÉHo autobusu
tExt: šTěpán šiMůnek foto: onDřej hanuš

na PoDšÁLky sE LiDi PtaJí PořÁD

 vLaDiMír krÁLovský  
 Věk: 41
 Profese:  řidič dálkového auto-

busu
 Klub: TJ Kyje
 Pozice: brankář
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Budějovic a tam jsme jim ho předali. 
Na to máme kompetence,“ upozor-
ňuje. „Řešení krizových situací je 
prostě součástí naší práce. Týden co 
týden se stává, že je někdo nespoko-
jený. Člověk to musí řešit s nadhle-
dem,“ podotýká.

 sParŤan MÁLEM  
 šEL Do sLaviE 
Vladimír Královský občas vozí do 
ciziny i své spoluhráče z Kyjí. „Zjiš-
ťují, kam se vydat a jestli by mohli jet 
se mnou. Za to jsem rád a samozřejmě 
jim vždycky vyhovím,“ tvrdí s tím, že 
v plánu je i klubové soustředění, které 
by obstaral právě on. „Zatím se to ne-
uskutečnilo, ale řeč o tom byla. Věřím, 
že to jednou vyjde.“

Profese řidiče dálkového autobusu 
je pochopitelně časově náročná, ale 
spojit ji s fotbalem prý není zas ta-
kový problém. „Mám šéfa, který je 
taky sportovec, takže to chápe, je to 
o domluvě. Samozřejmě že teď, se za-
čátkem turistické sezony, je to kom-
plikovanější, ale vyhovíme si. Máme 
dva tréninky týdně a někdy stihnu 
i oba dva,“ usmívá se. „A víkendové 
zápasy taky nebývají problém, zvlášť 
když jsou v neděli, protože se vracíme 
většinou v neděli dopoledne.“
Vladimír je kyjským odchovan-
cem a také patriotem – odskočil si 
jen ve starších žácích do Kompre-
sorů a pak v dorostu do Meteoru. 
„Přetáhl mě tam jeden kamarád. 
Odtrénoval a odchytal jsem celou 

přípravu, takže jsem čekal, že budu 
hrát i v sezoně. Ale pak pana tre-
néra Mizeru vystřídal pan Klouček, 
který si přivedl nového gólmana. Byl 
tam dva tréninky a na začátku se-
zony z něj najednou byla jednička, 
aniž by mi trenér cokoliv vysvětlil. 
To jsem moc nechápal a mrzelo mě 
to,“ kroutí hlavou.
Nový kouč sice přispěchal s omlu-
vou a ujištěním, že od třetího kola 
by Vladimír už chytal, ale… „Řekl 
jsem mu, ať se nezlobí, ale že tohle 
se podle mě nedělá, a radši jsem šel 
zpátky do Kyjí, kde jsem to znal a na 
které jsem měl pořád velké vazby,“ 
vzpomíná. „Chtěl jsem se vrátit tam, 
kde to znám a kde mě to bavilo a baví. 
I když jsem měl nabídky z vyšších sou-

těží, například od Slavie. Tam bych asi 
šel, i když jsem sparťan, ale nakonec 
jsem zvolil Kyje. I kvůli panu trenérovi 
Pechovi, na kterého nedám dopustit, 
stejně jako na jeho syna Milana,“ pro-
zrazuje muž, který je ve svém mateř-
ském klubu dodnes.
Prošel s ním snad všechny pražské 
soutěže – I. B třídu, I. A třídu i pře-
bor. A bude v něm i nadále. „Už to 
tady dokopu,“ pokyvuje brankář, 
který sice už chtěl pověsit kopačky 
a rukavice na hřebík, ale „nedalo 
mu to“. „Člověk je za ta léta v bráně 
omlácený, navíc zaměstnání tomu 
nepřidá, často mě kvůli němu zlobí 
záda. Ale ještě rok vydržím. I když to 
jsem říkal i loni,“ směje se Vladimír 
Královský.

 šofÉr kaM sE PoDívÁš 

Kyje jsou klub šoférům zaslíbený. Řidiče nedělá jen Vladimír Králov-
ský, ale i několik dalších členů kabiny. „Bývalý trenér Oldřich Pech byl 
řidič stejně jako jeho Jirka Pech,“ vypočítává gólman Kyjí. „A šofér je 
i Bohuslav Rajk. Výjimkou je Milan Pech, který dělá technologa čerpa-
cích stanic. To všechno jsou lidé, se kterými jsem prožil celý fotbalový 
život a na které nedám nikdy dopustit,“ vzkazuje Královský.
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Vladimír Královský už si 
zvykl, že se ho cestující ptají 
na podšálky. A nevadí mu to!

Z týmu Kyjí není brankář 
jediným řidičem.



foto MĚsícE

<

cHcEtE MĚ?
Finále Teskahor Poháru Pražského fotbalového svazu si sice zahráli borci 
z vítězných Hájů a Tempa, ovšem jako zdatná se v práci s míčem ukázala 
i neznámá slečna! Jak je vidět ze snímku fotografa Pavla Jiříka staršího, 
který se specializuje i na zákulisí samotných zápasů v hlavním městě, 
není problém poslat balon zpět na hřiště ani z místa mezi sedačkami! 
Kdo ví, třeba by se uplatnila i v nějakém přáteláčku s muži…

focEno:  běheM Finále TeSkahor poháru pFS
autor: pavel jiřík ST.
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